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 "ةو ١
: : 

 | لضنلا يوذ دعب لع ء حرتفا < باتكلا اذه عبط ع
 ام نا ينو « ماتخلا يف ةيئث ةككم ةمدقل يف يكل فيا نا ٠

 ضعبهيف دروا يذلا“ ةنس ةئامو فلا ذنم يئاطلا ماقوبا ةعمج

 نم بغي ام اذه انعوضوم يف ارصخنم نكي م« هفالسا رعش
 فئاذضلا ضعب زواجي ال ددصلا اذهب هذروأ أ. ١ م

 ئ نآلا ىتح نكي لنأكف «هيلعو( عتملقم يف 1 )1 ١

 ًانرق رشع دحا يضم نع الضف ؟ عوضوملا اذه يف عومجم نم

 اررغم موظنم ناكن م ءارعشلا عباون نم اسهيف رهظ كلذ ىلع
 ررغلارردلا كل7 تعمج دقو « مثروصع نيب

 ئ قبس ام عم

 قحو «رصعلا اذه ديل ًاديضن | دقع اهئلعجو اهنم مهفالسال
 « هيعضاوب اهبشتو < عوضولل ةاراحم < ًرختفم كلذ درسا نا يل

 لوألا كان ءاظلاو < نيغلاو “ لاذلا ينفاوق ىف يل لح 7

 « هماظن دوقع « هماقاب ارظعم « مهحارتقا .فيطل لضفلا

 : نيتببلا نيذبب ؟ ةماتنا كسم ًاخرومو

 هماظن ند .نوديراردلا ًمظن "دن يعمم -تعلاط نإ رفا

 هماثخ ”كسم <حاف ([ غرا هعط ال ءاجرألا َرطع دق

 5 ع ع
2 8 
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 ظ >6 يلاطملا ةناوع نب بيبش 6

 | ايئانت آلا ناورم انداز اف ةيضق سمأ ناورم اننيب ىضق

 أ [يئارو نم هباوبا تنا نكلو ..اهتفعل ءاضفلا ضرالاب تكولف

 >6 يلجعلا فلدوبا
 | ديلا ىذغاو ادق 6 1 افا يوق نوديسفنب دوحأ

 '' ايواث دواعاوا اد كرد ال ةماعلا نفونلا رمالا مخناو

 >6 يزرطملا يلع نبر صان 4
 اال لإ هاقرزلا لع سيق ةناو يقوقح نع لامز ىئاغت
 '”'يدانم كتم عام الايتوذأ ىنك ةئاغر نآف يلضف او 2 ناف

 ميقملا هلصاو روبتملا تيملا انه هب دارا يراتلا - (1)
 - ”هفلاو توصتلا ءاغرلا (؟)

 2 حراشلل هيبنت 2

 | لا ب هلوكوعو حرشلا نه ةرغب 29 ةفيحص يف أطخ قو
 | خلا لعفب ناتبوصنم لصالا يف اههو زييقلا لع انه اثبصن هباوصو
 دكار دل سس 1 ميئاااذع تاع

 ١ ايفو لة نا بن او
 هحجمنوهلسل

 ص



006 

 نارا" يلع اوما دقو يفكب ا مغرد دارجلا مو ةيداعو |[

 يجر ويب لئاإو اذاوج بكرا 000

 "لاي راند ويا ررلقعا قدر بال لقا لو ةيورلا قذلا ساو
 - سس زي )2 0ج--

 7 مهضعب - 1

 : 1 ا ]

 د هئالبب انصح ينع هللا ىزج ||
 ””؟يلاقلو ةظاغ ينادنلا يديو مهردصءاوداعألاو ١

 '"ايناكّي ةتلكو ول رهدلاؤك كرب كح ذا رهدلا ىلع ناعا |
| 
 ظ دارحلا موس هلوقو لاثتال نرودعي موتلا ةعامج ةيداعلا 20 ا

 ابئفنك اتعزوو لاجرلا هتاكم ىوريو ىعرلا كطالس 000 ا ا

 ىوري وايئارو نم ةرك يرك يليلخ ىورب خا 1 (5) اولاما اوحناو ||
 م هرتشا ل ىتزلا بسال () ايلاجر نعاي) 000 ا
 ورظم فالثخاب هاايما فاتختو فرظلل ماع مبا رسكلاب ناو اع
 ا را دالاو رمخلا ىنعم مهلاب قزلا نوكي نإ ررختو ا
 ناو هلوقو لئاقلا مع نبا وهنصحم (4) اومعا لدب اوظَع يوريو ا

 عزايلسإ (95) ياو ينايفرطب سسلا لصنم,ناكناو ديري خلا ناك ||

 آ) كربت اينال لالا يفهلصاو ردصلا كربلاء ىوييو 1 00 0 ا

 لعهردد عضواذا ريم, ءانال ردصلا صخامناو اه ريغيف ريعتسا ردم |

 هنارجب مهيلع ىخاروكلكب هلل 5 قي لثمو هيلع ه5 عضو دقفءيش | ْ



 «يفإ .ايل' فم 2+
 ”00 دصق نم 6 قراخلا صاقو نب ثوغي دبع 96

 أ ال الو يخ مولا يف امكأ اف . ايي ام موللا ىنكينامولت الالا

2 

 ””ايلاوتدايجلا درجلا اهفاخ ىرت ”ةدهن ليخلانم ينع م تكشوأ
 ايماحلا نفطتخم حامرلا ( نأكو 5 ا

 ] اهنمو
 "ايداع و يلع. ىدعع تلا انا يننأ هدا 00 دقو

 . ايضامةيحال ثيح يضماو يللا ليتم 'وروزرلا راحت 2ك د

 ”انكذر نيتنبقلا نيب عدصاو يتيطم ماركلا بل كر

 انا ةانقلا فيرصتب اقييب انقلاهصعت لكلا اماذا تنكو

 ”درشملا يملا م 00 لا سرئلا وهو ديعلا ثناوم ةديبللا 0)
 ةليجر مهو يفو ملأ ةطبس ىا طن ةدع ناكم يديم

 00011 ول اوقاتملا تكلا دايملا درللا لدب ئوريوةديدش يا
 اذا اماظع اهفخاو ليلا ربصا يمثو ةرضمما ىلا برضت يتلا يش ليلا نم

 1| راكم يوريتو لجنزلا ةأرما سرعلا (؟) يلا ةزثكك تقرع
 ظ لبالاروزحلا (”) ايداغو "يلعاودخم ايداعو يلع !ةذننم

 ةيغم زيغ وا تناك ةيدغم ةمالا ةئيقلاو قشا عدصا كل

 َق اقل و نلاو نموعلا لقف لعفتىتح اههسخت اهيسمش .(5)
 نعمت



 اينيشش عصاوالا ثروتنشا امو ||
 هبابق بابقلا نيبتبرض الو

 ةسسسمتنب . مم

 م0

 ىوشنلاةلقملانموحصتارظن مشو . ىوحالا أشرلا اهياينمساكتلا ذخ | ا . يدرويالا 7 |
 ىوصقلا ةياغلا ىلاوع#“ ةمهىلو ره كب تعسف دالا ْإ

 بلاغ عرف نم يملا ةارسم نبا انا ||

 «”ىركتلان«تنضتطفابنامز هنيبو تي لاح
 2 ىب ءربلا يناوان دعس اي

 ىرطت اللا كر تك برم اذا اهنا عردلارشناويداوجبرقو
 هنا يفرط تطرقنا لعتس

 دف رب
 فه

 ترواشلا ا 0

 طرقلا ناكم ه د ةعيخرا ةنانع يفرط تطرق )0 ا
 ةلوازملاو جالعلا ديدشلا لجرلاس رملاو رطبلا رشالاو ضكرلا دنعلاذد ||

 2 2 و 3 00

 ؟هأ

 هاف ناكوالا تريل الو
 ُغ

 اهاوسنيقراطلا يوام عيصاو

 ىوها امدجلا دلاتنممهف ىرا

0) 

 ىولالاس رم او عاورلارشالا نم

 -مل تغضتماو يبابن هلعل ناني (؟)

 1 3 7ةهالا ةقي 113



 "6ث

 || اهابج قش نعطلا ام اذا سرش مغيض ةهيركلا يف ينا لبعاي
 || ”"اهاظل ضوخن وا ةبيرككا ران يلطصت شايك ن م شابك تندو
 || اهانق فالخا لع حامرلا رعم تفرشاو عاجشلانم ءاممشلااندو
 "| اهالكو اهبولق فتي اعط اهناسرف ىثولا ين نعطا كانبف
 ]| اهاطا نيح برحلاب ىقاومو يتمهب كوربخي سراوفلا يلسو

 35 اماحر رودت ىتح اينو ةلعش يلرح ران نم اهديزاو

 | اناا دقأو لوا تروكاو ابيعاعش بيمليف مييف ركاو
 2 اهاوس ديري ال مجامجا يرقي ردنهب براض لوا نركاو

 اهاشغي سراف لوا دوقاف ىتولا ىشغيسرافلوا نركأو

 اهاتفو اهلبكو بورحلا خيش يبتا سراوفلاو لمت لاو

 0 6 سارف وبا 84
 هابناج منملا لبجلا انل انا يلا ةارس تلع دقل

 || هام ىلا نوفئاخلا يوأيو هارذ ىلا تويغارلا ةيفب
 ظ ظ هلو

 || اهاجقانخلاقاض ناواهالع ةليبق يف ”دحاو انم ناكاذا

 00 ممدئاقو موقلا ديس وهو شنك عمج شابكلا (1)



 هاجد نم هسلا ل بالا وو_يشفص هرون نم -_ ل ْ

 هانج ام ىنج قرح يا ىلع هروطادع رهد عي ْ

 "'هاتنم نع دجملا لأسي مو هوجن امس مالغهيلاوأ]
1 1 

 . هالتحم ' مم. قلاتلا نرعا الظ د هازع رغا

 ””لطقسيلا ررتدلا يكشنو ةياح فارسا ظ
 ءابجلا هيصمحلا تقراف امل ملركحلا 0 ا
 ا ا اال ع هيك ىربا يشك ْ

 "" هانق يوري و مد طيبغ مهنم ةمراوص ينسف ٠
 هاجو لام تافإ ريشلا ىفف ينغلا لظ هنع رسحني نمو ١

 هالااقوال ىدراىشخيو ىذال ماسي ل باتل ْ

١ 

  5اول ااول 1 06 راياباجاع ور رح اعتاب لح 0

5 
 . د وياخ

 ءاشحلازرلا فيس قفخالو بوطخلا يس فرح

09 

 ابعلطم ٌةديصق نم هس

 اهادان ,نم ببجن رايدلا ىسعف اهاديب ىلا مصو رايدلاب فق

 داعترالاريهكلانابجلا ةديدعرلا (؟) .هزجن هليل وحن (1)
 ينِمتل هلصا فاخخ يا ىّتَْت هلعل ىبشختا (") ةفلاإلل هيف ءاتلاو
 داعيالاو ريغتلاوركتتلا رمدتلا (4) 2بئذ ممحنابؤذلاو

 ةيسحاو هرامتسا فقنلا يف .قشي هاملا نم ليس طيبقلا 2( )
 يرطلا وه طيبعلا مدلاو اًطيبع امد يا مد ظيببع
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 0 ا رع 0 الا ه- 0 كيشلا رع بيش الع
 ذل

 اهنادلا

 هارذ عربشفتي اهدحم نم ةنتب امرضم مدتقت ناو
 0 هالح يرهد مشو: لضفو مولا طانمب ةمه يلو

 7 اطل عسي ةحوضنم نيرعلا ف ديل ىذ ةويلطنت

 "واع صدا نرقلا روأس اذا نول مسمي ١ رفظ دخن

 هأالظل جاد لسللاو سعي يلا داكي الخ كدفقوبو

ع ا_ع يدربو يعرد مضت نم مولا ةنبا اي ي 1[
 0 اد

 قلق
 هالك هاو محا كاذ فو 0 رجا كلت ينف

 ءاهز هارتعا ميسنلا ام اذ ريلدعاك : ايلا بقا هاا

 0 قلع 0 مرتو حوعي كلسع يفيس مناقو

 "يل ميأس هأآرق كبح يتياسلاا بحر مدا يتحنو

 ولعلا ناو ةورذ عمج يرذلاو للذني عرضتي )١(

 | تابثولاو تالوصلا اط.لاوةلولبا] ةحوضاملاودسالاهبدارا ديلوذ 0

 ايثلاو ىثاو رواسو توملاب يري نودملا جميو ددحي هلقل دحي ( ؟)

 ةراشا مما كلت (4 ) نانعلا يف ةيطاعلا سرفلا يو ةابش عج

 ىلا ةزاشا كاذو رصا الجر ديري ةرمحيف ربخملا رضالاو عردلل عجار

 رابثا ةثالث سوتلا نم ينو ةيلك عمج ىلكلاو دوسالا مخيسالاودربلا

 عمج يرفلا اهلعلو يرقلاو كوبحلل كيبحلاو ردصلانابللا .( 4) ابضبقم

ا نيب ر ذا نم ميادلاو اه ريعتسلا سازلا ةداح ينو ةورف
 ظ 1 ١ ئ نم نيضصلاو رعشال

 فيظولاب .قزال قدس مظع ىلغشلاو هاطاب



 بنك اي 7

 هنسالاو اَنَقْلا نيف يدنع_هروظا ١

 هنعالا ....تافطقم - انارضن يرش 0

 هنمو ”لضف "يلع لذن نيك ل

 ا اعلا فرع -

 امعاطم ةديصق نم 26 يدروييالا 6

 ””ءاطميئواي نيالا لعتابف .هاطخ يتدي قالاو ل

 هالع اشاح ةدأل الو يرولا يف يل لثم الو يلثمأ

 " هافشلا ةترأساام ةفافع .نامزلا تابكك ينقوثت
 "انستا ردكب فت ىلع موحي ال دجام يعردم يفو

 ماسلا ناوم لا ةتعر ادا اذا ةلاغ لع عولضلا يوطيو

 أ قيوفت هلصاو ينيقست ينقوفت (”.) ٠ ءايعالا نيالا (1)
 نيعبلحلا نيب ام قاوفلاو اًقاوف ًاقاوف نبالا هيقسي نا وهو ليصفلا يعارلا
 بلحت مث ردنل ليصفلا اهعضزية عي وس كرنت مث بات ةقادلا نال تقولا نم

 هرثكأ « برش » كثما ام دعب عرضلا يف نبللا ةيقب ةفافعلاو

 ةعرجلا يثو ةبغن عمح بغنلا (*)



 دي ايت :

56 

 2 رباج نب يدوم #3 ظ
 امنهذ ثوملاوتوملا دحترشابو يتقيقح تيمح يفا ايرت م )غ0( ع

 اهنونط تئاسزيح ينئمحاتلقو ابلثب داج ال سفنب تدجو
 اهنيهيال اهقحيف ءىرما سفنب هير مذلا يقي ال لام ريخ امو

 مال

 50 نامزلا ثادحاو عا يننا ردب و يرهد ىل رك

 نوكي فيكربصلاهيراتبو هاادتعا فيكبطخل ينير تابو
 ل

 00000 تفالصدق ليلا ىلا نوئباس ىنثاألا
 >> دقأ هب الضف هللا يزلالضنلاب ءادعالاةدابشو

 رخ الو
 ناوملاب ىضري سيلو كبدل ءافج ىلع ميقي ال يلثمو

 هلجمووهسل

 لدا نم هنع عفادي و هيمحي نا لجرلا لع بحيام ةقيقحلا )١(
 بوطحلا تاعورو ةياور يفو نامزلا ثادحاو (5) هتيب

 0| (؟



 انيداؤبزنلاكاذ كاضولق عاف "هيراغ,شاج داوي

١ 

 5ك

 2 رئادجلا سارفوبا 2

1) 

 أنيدان وهف ساجافةغاذسلا لدا هب فيطعب اي دان كشفقو نأ

 ض
 ْ ) انيعار نايحالا يف شط دعبل ىتح أهر ون 1 أ ةمحملا يف ريغن

 ماني داح ءاومالا ىلع انعم اذا ةرداس سه ادعب ل وشلا لفجت

 : ”انيداعانم ألا رهدلا نمأت ال فور ًاتاغشا موكلا مبصتو

 ايف ةمككح يضميو كاذب ىضرن ..انزنم انالوا فيضلا حبصيو
 سس 9

 2 دهطأ 2 ناح 2

 يب َهوَدَع يلا ”لئاقو مهقرافم يفا مزاح يإ غلبا

 7 الو اهيف يفتت يتدشال ةلزنم لك نم ضرغ *زما يف
 لجمووهح

 ةمحملا (؟) هالعاهيش لكن مبراغلاوتدتماو رخز شاج (1) ٠
 ءارثلاو لاوقا لع ادهريدقت يف فاتخاو لبآلا نم ةمقفملا ةعطقلا

 قبالا:لوشلا (") ... هتدينشع مرك ىلا :تسبلا:يف نمشي دغالا لود

 امنبل فجو اهبعرض عفتراف رهشا ةغبتم اهحضو وا اهلمح نم اهيلع ىلا يلا
 درتو مايا ةث الث ىعرت ناوهولبالا ءاظا نم سجخلاو ةلئاش ةدحاولا

 لولملا رجضلا ضرغلا (6) لبآلا نم ةعطقلا موكلا (4) عبارلا
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 انمح ا عام لو تنجاي اما دلو

 | 01116 بارق حمر كيرلع تردق وأو اذبمح

 "الثا اذا ”نيتلداغ  ةشوبن كشوت ىج
 ' تا أه لوم ةل طع لكب بابشلا ينمن

 انيشتنا اذا دالبلا لخع انا كح نينو

 ات انعم ماعدلا عفر ولو ينال ا أبي 2

 2 ىلحلا نييدلا قص 2

 نخ ايم ب مان ىنو ناو نامزلا دعو ىلع أربص

 َْف أم ليلق نع مدهي فوسلف ىدعلا مفر هنا كنعزجبال

 أمم
 انآ الإ املاس مهنه يافا ايف ةعقرلا ارمغ ندا 0

 انقلاكبتشم موي يس 5 اودهش ام دعب أراع ق رارفلا سبل

 اندنملوا ب را موي تك دق مهض ل نءعىأننمل واتكنا

 ىفقأا معن مزرلا + غر 1 يبئاكر قارعأ |ضرا نع دعب

 ىنغ يل ةعانقلاو يناس يدع لق وا ِةلذ نم ىثتخا ال

 | اسم ايرثلا ضرا لواكس اهباذغم تيسلودالبلا تح
 دس ومو نو هسا

 ندصق ني رتل 01(
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 | اذ رضا نرا دعب انحور .  هيئاوذ نم دس 00
 سئ نس / : 2+ |[

. 

 ايلوا لين زق وف لملانه الرخا لن نأ فوت
١ 

 ِ 0
 "[لئاتع في للا ةفلخ انمدأتم نهر 00 3

 هن ويبس

 >6 يلادجلا سارف وبا ا“
 انيلع كلا اولجاو .انلا رعآلا ام |

 انينب علا وبا رعلا مده ام

3 
 ابعاطم ةديصق نم 26 صربالا نب ديبع,
 ابو ًالالذا هيا نلت انوش ا

 انيد .نيضقي ال نيلا .اندابج فراب مسا

 ةرفولا نم رثكا وهو سأرلا رعش عمشجم ةججا 1

 مديس موقلا ةليقعو ةليةع عمج لئاقعلاو بلس كنب (؟)
2 



 يكرم يبثمو مذ نع نملا

 هثبلم لوط دعب الطعم

 ةمقوت نم بوتلا ثبلي م
 هبلاطم نم رهدلا ةشطعا

 أذرع انل ىراال ةحبم ل

 ىف سن ءابلاوجرت فكر

 هب تعمم يذلا اناا نرا

 مدح الب انا انض ا

 ةحزال الملا كب ةمعو

 هانعم انسرلا ينرحي هلوفقو ةسارشلاو ةوقلاو ةدشلا مارعلا )١(

 ءاشا امعتصأ و راي ”رواتابنا دي رب ةدعبملا ةيهاذلا ةلغاولا - (9)

 هب بعللاب دحلا

 اج ةجالتد

 .ةلغاو تايبئانلا يل سىلت

 5ع

1 

 أمم

 ا قوت نم لات رئاشلا لل هز لش بدا هال مدع ني

 يب
1 : 
10 0 

 .- . 0 م

 " انسرلا ينرحي مارع يلو
 انشخ اناج ريداقلا يلو
 000 اضرع دق الزام
 "انها عزاعزلا 1 3

 1١" اقئاسو لاعأا ىلا

 ا اللا

 2” 001 هلظو الا رمالأ
 .اندإلا انقلا رطمتسي مارف

 ااانع الو ىلعلا غولب ريغ
 ا اندلا عضعضت نا اييبأتو

 ىبو ىلعلا ةيبضه ىف سسأ

 انل ماقلاو نكرلاو تيبلاو
 او

 انيديا حامرلا مص مزلت
0 

 قلنا رمالا هعقوت (ك؟)



 ليم ىلا 1 ينء لسا 1

 ل مه"دمأ تملا '

 اهناج ناثدخعا ىلا متقا ا

 ًانيع فيضلا مرقاتسلا

 يالم ىلا دبس رك 5و ظ ْ

 تا

 تاوتت امض 1 انف[

 ىَغ تان لو اع
 ىرسح نيسيلا ١

 ايصو نهدجوأ فوم نكلو

 يناتك لجا نم نايا

*4 

 >6 ينادجلا سارف وبا 1
3 ”7 

 هنعع أمو نيار ع ناي

 هنفج فايضالا ىدل ممعسواو

 هنعط ناسرفلا لإ موهعرسأو

00) 

 هنبب لقحا / و ىض ثتدعف

 "دبل يعقل لآ د وعا

 هناقو ةتاع ىف كلامف

 تلاع هانثلا فصو اذا

 | نردسيو مالكلا تل

 هنممالكب ىدالا يف طسباو

 ا و ةنعالا نيب نركي

 م مس ف 0<

 >6 يذرلا فيرشثلا د

 انعظ دق لاقي فنا يعقوت

 اف كيف قيدصلا لق راداي

رفس نم مدق اذا لجرلل هيد أم ةعبللا )0(
 ٠ 

 هاد كي
 رام 31571

 اكس الو يلزم يل تلا أه

 اك فيرا , دو سدا

 ا
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 00000 رد افرامتالف. ةلاهج طايسلاب انيلا .نيرض
 ظ لااا هلل: تشن ام ىلا ران ”ةسملشجلاانب ملا وىرقلا نعت

 !”(نيعمل دراثأ تسانانحنو مثوامد ناقللا قوف تدرب دقف 8 )يا : ْ

 ينيدرلا مرلاب نيدلا تتضق نيدب. يناضاقن يمصخ اذا

 | يبو الدع 95 2 ايه ادهني فيلا دعو
 نيقفالا لها ةتفرع دقو يردق لاذنالا يب اي متاهج
 ظ لح نا 5 يللا تة'دتماالو 1-0 نلت انا كدت انو

 نيدقرفااو ىهسلا قفا َلط يمر نانسو يىراصب تولع

 00003 هذح رفعي 2 رفق طسوزرابلا ترداغو

 )0300 2 الآ مده  ينبس ىضا سرافوعكو
 نيب نابرغ هلوح لج2و ايانلا ناينغ هيلع موحت

 نيتلقملا عومد ىرجا دقو يصخت لوهنمبراه رخو
 ادد قلو ىحنال افطيو 2>يرصب ؟عج دبا فوسو

1 
 لححن () توملانيحلا 5( مورلاب عضوم ناتللا

01١ 

 واحدة  :
 لجر َّط مالغلاو ثالث ىلع ريقعلا ريعبلا لج ا[ ايد يف ع
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 لوتاندخ 1 ليس متأهج ناو اوتاطناف دشرلا ليبس مت اعناف
)00( 

 ٌْ نيلو نسح نم بوثل ا يف سيعال هطسواك هيشاو > بوب 0-0

 ينب رات تارات رهدلا نم اموي ةقهاف ءاغرف لع تددش ام عه
 أ( "”نونكم رذصلايف تنثم ىلع يدو مما تلا دق

 م9

 | نوهرمو مهنم نهار مهوعد بيد بشلل , دشيح براي

 "”نينافا اذ ا وصخ اولظي ىتح يلقن ار ف مهلطأب ت ثدخحو

 ظ "يني زاه نميزاجاا ركاحمم رمد ينتيفلا يل ثنلوا ورخأب

 ينياحل يبرق نه ذا تاق يتبحاصم يف كا 1 هللاو

 . اهعلطم ةديصق نم 26 ىبنتملا بطلا ول 0

 انذالا اك ان ريغ اهف لاشنو ىننماحل بختام 00

0 

 ْ 0 0 الا هواَعل بيملا دصق هلاندصق

 انه نمو أنياع انه نم نيكل امدمةنيالا اهازوشح 8

 سو مكيطعا تنك دق 0 نششخ ةياور يفو ندح )1(

 وهو بعذلا يوريو رشلا جييهت بضشلا (") مكن تنكةياور

 ئ ٠.2 سوأرملا»و سيئرلا نودرملاو نهارلاب داراوموق نم قرفن ام
 يوذ لقي ملو مالكلا نم بورضلا ٍشنو نونفا عمج نينافالا (4)

 رشايملا لهسلا رسسبلا (0) هانعم لع ال يح ظفل ّلَع هدرا نينافا

 ءاراقتل بوبحملا هااتل سسبلا (1) ارش
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 اناثا ترق ةفاخلاب دوصْلا ١

 ةديصق نم 6 يناودعلا ميصالا وذ غ3

 يتصقنمو تش عدت ل نا ورمي
 ةيعارب يا ' كيلا ين

 ظ م وذ وا 3 0

 2 ريغ ىنم م كلا جرحي ال

 دلي نع تقام اذا سووي فع

 يشل اموي رئاصىرما لك
 قاع .يذب يابام كرمت يلإ

 نطق ىدالا ُّط ٍينأسل امو

 بسح يوذ ءاوقا قث الخ يدنع

 ةئأم لع ديز. رشعم متناو

 1 ب ةداقملا انيطعيو

 يلوةساةماهلا لوقت ثيح كي رضا

 3 يندب ال 0 نبل 3

 1 راح ىلا جالغا اخت ناو

 نوني يريخ الو سدصلا لغ

 3 ن رع يت امو تاركنملاب

 || ينوديكو ارا اوعجأف

 .ىرغاو ايازرلا دوعاو بوطحلا جملاف كم مقتنا ينعي كيرمضا )١(

 , يما ام هلوق اذا كب دئادشلا

 .اكذلاو ةنطفلا ليلقلا فيعضلا نو. د يأرلاو قوللا نم لماوحلا

 ءابالا نم ةاعقم ةيبأماو رستلا ىوري و ميل 00

 ضاخلاو هما ٠ نبا كول كيري ةيعارب

 ماج نم ماني ىوريفاقوب هلوقو سوُوب ىوريو سو ون- (5)

 يلق ىوري يكتف (0) ضرالاب دبلت اذا رئاطلا

 1 نز 1
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 امداي ايا هيلا ينا تن ظ

 رازن نبك نو دجلا انثرو

 تاريديسم كلا دقو حوت ظ

 الولح.اتحاسانفلاو

 تارشاف مرات
 در - رهدلا بير الدسا

 اياكرلا نتاطشاك ًايطخو

 ادحم لثقلا نوري ًانايتفو

 دعم نم لئابقلا كربخت
 رغث لكب نوزاتا أل

 اندرل انا تروس

 تخانا اذا رولا
 ردعم ىلع نوعفارلا اناو

 هك. (2) - ءالل تلارالا

 0 ل ارح انتو

 ا

 انيمدقالافيساومبس ادادجاو

 اهنمو

 اننلا نرم . ايي

 انيراه اوراس :ثح انقا

 ان رغ ايبكيا داوم لات

 انشق اه ةساقالا البلع

 انبتو ابنع ايجاتت تركي

 انيضح "صح اهنوتم نوكت
 "انفو نش ًافانسلو

 انيبرحم بور 5 ةيحاشب

 انلوا ةا مع اود عازل

 ”انيقتلا اذار وب راضلا اناو

 ابعد اذان: تنرواقلل انو

 انيلتت : ريشعأا را ال وطخ

 انيقب ام مراكحلا يف اذكا

 يشو ةيكر عج اياكزلو لبحلا وهو نطش عمج ناطشالا (1)
 عضوملا دالبأا نم رغش

 اهالكو سا ةلماخ ادع نوكي يذلا عضولا اتيت ءلا |
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 || انياغا نمالا يف اهب ماس ولو انسفنا عورا موي صخرتل انا |

 ايديا را اناوماباوسأت .اهجارم ىل اقرافم "رض
 )اناا نلالا ةاكلا لبق  مبلئاوا ىفارشمم نزلا

 انونعي هايا ع نسرابف نم اوعدقّد حاوانمفلالا يفناكول

 انيدياب اهانلصو ةابظلا دح مهبيصي نا اوحت ةاكلا اذا

 انوكيب تام نم ىلع ةاكبلا عم مهتبيصمت اج ناو مارت الو
 200 لاداو ظافللا اع هجرتف الحا كلا كرو

 اهباطم ةديصق نم 26« تاضلا يبا نب ةيما 2

 "| لطفا لت ةإنيزا  اثينس توقا دق رادلا تفرع

 200 ارا ىننعو ابل ىنع يلأت اماف 3 ظ

 كاذب ىكيوادن اوسأنو ردقلا او لجرم عمح لجارملا (1)

 لوالا رطشلا ناكم ىوريو فورعملا نم مثدنع امو فويضلا ىرق نغ

 بورح ب اهبصا مهنا انمدأةم ثعش هلوقب ديري انلجارم يهن انمداقم ثعش ا

 ةينأ هل نأ ةظفاحت وذو ظانح وذل دنا لاقي ”ْبكللا ظافملا (6)

 اديضق يذب ىوريو اًئيطق اهب هلوقو اهيلكاس نم تلخ توقا (*)

 || بسنالا وهو كربخي ىوري كربخاو ينع نب اي اضيا ىوريو اديب ينع

 عت كهلان انققنادما



--- 

 انال ةثول وذ ناةظيفحلا دنع نشخ رشعم يرصنب ماكان |

 'انادهبوو تاقارز ةلازمراط مهل هيزجان ىدبارعشلا اذا ”موق .

 اناهرب لاق ام ىلع تابئانلا يف مهبدني نيح مثاحا نواأسي ال ظ

 اناهناوءَيشيف رشلانم اوسل مدع يوذ اوناك ناويوةنكل |

 وسلا لها ةءاسانمو ة ردم لالا لها لظ نمنوزجي

 ١اسنا سانلا عيمج نم مثاوس م قلخم ل كبر نإ ظ

 اناكرو ًاناسرف ةراغالا اودش اوكراذا اموقوم 303

 >6 هباءث نب سبق ينب ضعب 6
 انيقساق سانلاماركت قس ناو: ان لسا ا

 انيعداف سألا ماركةارس اموي 2 .ةمركمو لج ىلا توعد نإ

 انيرشي ءكانبالاب وه الودنغ رسال يدنال لشمن ينبألا
 انلصملاو انم قباوسلا قلت ةماكملامويةياظ رد

 اميإ

 "ناريس امالغانيلفا الا .1دبا نيس ام كلا

 ةثوالاو ظفحي نارا بحي يذلا ءىثلا يف يضالا ةظفحلا ١١(

 ىههقا وهو ملا سرسض زجل (*) ءاخرتسالاو نيللا ليف 1
 ليفسا نم دحاوو قوف نه دداو بناج لك نم ةعن را قو سارفألا

 دحا ذجانلاب دارا امم رو لقعلا سارضا مث نمو مالغلا بشي نا دب تبنت

 تاعاملا تافارزلاو هيف زوحنم مالكلاف لك لعو كحاوضلا ىنعمب ذجاوتلا ||

 انيبر انيلتنا (") ةفارزاهدحاو |
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 ١ ا انيناما ُث ايانلا اني وو ىلع لن نود انم معلا ريظيال
 '0000 اك ايس نكت مل نأ ًاًيلط ليلا قبس ىلا انيرجاذا
 3 انيش وأرهدلا فرط مصخن داع 1م موتحلا ردشفلا مفادت

 ]| ائيدياب اهانعفد انتهد فاو !مفدنف انيدياب بوطخلا ىشفن
 ' || انيمري تاب نم ُهئازع تمر. انل ودعلا لبث تقوف اذا كلم
 || الءاغلا نييف قرحي لازام ةبقاث ببشاا موجنلاكمئازع
 ا 00 ارم ناك دق ٌدرحا الو ُةنم ايام نكد :وجالف ىطعا

 | "اكتوالخاتعوضحلايدي هتوطس ىسا انوع ا
 انيكمت ءاضعالا يف فداصي ىنح هنأ دنع يل رطب 05

 انيقسيو ردهش يفملسلا جزيو هب ريشي ممصن يفردغلاانل يوطي

 انيضاغت ةنع رجع تكيلاو هحنابق نع يذغنو ضغن دقو
 | حف هيفاكب ريمالا نا .رةقثلع انتب ذا 'ءانكرت نكل |

 ربنعلب ءارعش ضعب وهو 26 فينا نب طيرق 6 ظ

 "نابيش نب لهذنمةطيقللاونب . يببا ميتست 1نزام نم تنكول ||

 يلاثلا وه يلصملاو ليما يرج يف دحاولا طوششلا ةكرحب قلطلا (1)

 "1| راعتسمقلطلاو وهو قباسلا يولد ىلع نركب كسار نال قابسلا ليخ نم

 0 عادجلالتملا (*) عوطقملا ليقو صوقنملا نوئملا (؟) نييمد الا نم

 . [| نبانصحما يثةطيقللاوةعب رالا نزاوملا دحاميمت نزام ديري نزام (5)

 . || نابيشنبلهذنب هرم نبدي ز نيدابع تنبيثو ةقيقشلا|هناكم ىوريو ةفيذح



 م : 07 ١

 انوزغي تاب نم اهب وزغنل الا ةماوسم اهانطب رأام رمش |

 انوباجا مهانوعد وا اناوقل مهعماسم اوذصا لقت نا ينفو
 انيزاوم اوناكاوكح ناو أموي ةنعارفاوناكاومصختسا اذا موق ||

 انيناحم ايهف مهتلخ ىغولا ران تيم نافاباباجلقعلا اوعرتدت ||
 انيما مايالا تلاق اوعد ناو ةقدصمايندلات ءاجاوعّدأ اذا |

 انيهاوتش تراض اهنا تتححوت .اهمئاق ماق ال سلا
 ””انيوهت ناكدق ةناتردامو عزجنعببشلاةازبلايناتتنظ ||

 5 انيزارف اوراص متاكرث ولو اهب خاخرلايدياترفظق داي. ظ

 انيف ضداقحا اورهظا اوسكحت ذف .نامزلا لوط انفايساب واذ

 انيضاقن نم ناما يف ع انسفنا بهن نعانلام مهنغي مل

 انيواودلا ائيلخاف انلمح ىتح اوغبوانخايشا نمدجاسملا اولخا

 انيل .انقلا زتهيو اع سيمت انمراوص تلظ دقو انبنتتا م

 انينغي كسملا ريبع نع هرشنب قلع |نباوثا ىلع ءامدلاو

 انيقلت مايالا ل يف تمعبصا دق ةرئاس ضرالا يف ةوعد اهلابف

 انيذؤي سلن م ىذالابيدتبننا فرش انقالخا تل ”موقل انا

 انيضاوم رمح انعبارم يضخ انعئاقو دوس .انعئانص "ضو ||

 قدايبلا (5) هب فضا ءىشلا ناؤهردصم نيروهتلا (1) 1!

 تببلاو حثرطشلا عطق نم نيزارفلاو خاخرلاو وهو هدايب بيرعت ةلاجرلا |
 « قدايبلا هيف تنزرفو خاخرلا نم عاقرلا تلخ » لئاقلا لوق دح ىلع 1



 نيل

 >6 ينادجلا سارفوبا 9“
 محلدأو بطخ بانوز امزلا "دتشأ اذإ ان
 مركلاو ةعاجشلا ددع انتويب لوح تيفلا
 معنلا رمح اهدنللو ف ويسلا ضيب ادعلا اقل

 مد قاريو مد يدوي انبأ> اذهو اذه
 رخالو

 0( مارك "يلع ناريج ناب ناو ىونلانم يللابا اءىتح تقرافو

 مانت بيبحلا دق لع ىتبعو يوطنت يأنلا ىلع وسفن تاعجدقف

 >6 درب نب راشب «

 امدترطقوا سعشا باها دكه ةيرشم ةينغ انيضغام اذا

 10 ايرلع ىلص نم كرد قم ادب ا ءاطسمللا
 ده نعم

 اف

 - نونلا فرع
 2ع يلحلا نيدلا ىفص

 اديفاجرلا باخزهضيبلايدهشتساو .انيلاعم نع يللاوعلا حامرلا ىلس
 || انيعاسم تباخالو مورن امع انمئازع تقر اش انيعس ال

 "|| انونيدي اوناك م يداعالا ان> دقو قارعلا هاروز ةعقو موي اي

 1 قراف ناب )١( ٠
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 مرح يأر نعهضضغاملانا اذا 2ىشولا يف نجلا 0

 >6 محوراعم نب نيدلا لامج َ

 مركلاو دجلا ريغل تقلخ اف يميش نمومللا سيلفينعءكيلا |

 ١ مقلاو ساطرقلل يفك ناف ةعرتم اكل انيشسا 1

 2 ىدعلا ةرثنع ْ ا

 صالح عقرنم رض قل اضل نانئلاا ٍ

 مانملاو ظفقبتلا فيس ليوف ىنمليخلانويم تا
 رخآل

 ا! اينعا لاملا نم اليس مهلاانقسل ةيدف لاملا لقي انج 0

 امدلانبللا لعاوراتخافراعلا اضر متوخا بيصأ موقفا |

 ناسرفلا نم لاجرلا نويع لمجي هنا ديري نفجلارسكي (1)
 لاغتلاوا لادجلا تقو مثايا هتلباقمددع هل الالجاو ةبيه ىضخةلاطبالاو
 ةفيس نآدقتمي ال هلا _ىع فيسلا دمح ننحلاب درا نوكي نا لمعجيو

(10) 

 هب برضلا :رثك نم همطحت ريدقتل لاثقلا ةرشام دعي هبارق لآ ١
 نم متي ال هنا اذه نم دافثسو هب عفادي امم هريغو نحم ومن هثمداصمو

 مادختسا تيبلا يف نوكيف هيلعو اهلاطبا تملتعو املاجر رثكام الا عئاقولا
 هيدئعم الك يف نفجلا لع هضضغا ف ريمضلا دوع ةيبصل

 لع وهو ءىلاملا قعم انه معفملا يل نءولاملا ةعراملا 0

 ظ لعاف ليلا نآل الم يا يدارلا لبا يضطر نع

 لوعفم ال ىنعملا يف

 ا



 نع

5 

 2 يئاطلا ماموبا 2

 "1| مدعلا يدتحم نع ينريغي نلف معنلاو ءارثالا كيي_غ ناك نا
 0 5 كلاين ش ةعدادس» 7 - 7 : را اذا

 8 لوشن سب ملا تاندامل تنم اذه لكف

0 
 71١ "نما قراطلل تف تلق ينغلا يغبت لحرت اما تلاق

 1 مدعملا ىتفلا دسهج معن تلق 1 ِِء 00 ةادع لبهف ت تلال ٠

 مطا لو فيضلا ممطا دق لل نم هلأ د حف 7

 000 لالاب ىنلا سل ءلعاي ىشلا ىتلادعرا
 دمحمم

 سىصفيفت 535

 ' 6 يللا نيدلا ينص *
 مركتلايف يتحار هتبيششا الف يتفع هجو الاب مقربا مل نبيل

 | ١ ضرالا سم أم ىلا همزرع نيب ام.سرفلا نم لكتلكلا ..(1)

)92 

دلا اذه يف اك مسحب سبل ال راعتسي دقو ضر
 : َ . ةياتكلا نمضي وهو ثس

 || رثما عقربا (*) فعلا يف رئالا منحملا (؟) بئاوالا ةأجافم نع

 5 ل كلذ 0 مع يتناف الع ىرولا يفوق ناكاذ دا ينا

 تينطنف
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 ةدايصق نم 6 ا ٠

 زل

 امي

 هج نع ىلأر كولن 0 كاذع.برغب ينيريش ال

 مرح ابتثطو ناو 216 4 تاق يام يف فئاخو

 مدنلا ب عرق كس عمطي ال هيسأرا مزاح نك نبع

 مدقلا هع وسب تلح راضوا هائامث هب تعج ماق 00

 ملكلا هرم باباج قشي انيعم مالفلا بحا الو

 متكنم ءأامدلا حضنب رس هل سل ماسحلار

 " مهلا ايد يف تنجا ام اهل تلقف ىلا فاطن تفص

 مقنلاو ميعنلا نامثلا ينو انتموكح ىلع لالا

 ا انفكا في اهنأك اسفنا تالا ل

 تربغت تنحا (9) هام و 7

 شيرقل تناك يغنلاو رمالا حادق يثومالزالا ةدحاو ملزلا ()
 عم ناك اب رو لعفت الو لعفاو يبنو رما اهيلع بوتكم ةيلهاجلا يف
 جرخ اذاف اهدخا جرخا ماهفئسالا دارا اذافهبارقيف امبعضوناملز لجرلا

 هدارا ام نع دعق يهنلا حذق جرخ ناو هيلع مزع امىلع ىغم رمالا حد

 0ظآ5



| 

 ديسلا ماةمقلاو قرف

 انتل

 ا | خارف نع مجامللا هيف انذويس ريطت ها

 ”ماكحالاو مالسالا ضئارفب انتايبا ع ليربج انباتني

 'ا38 سل كرممل امسك محم اييف رونلا انيلع ولتي

 مارسح لك هلل مرو هلالخ لكتسم لوا نروكتف
 مامز 0 مامزو اهماظنو اهلك ةيربلا نم رايخلا نمحن

 مايالا تداوح نونماضلاو ةينم لك تا اللا

 | 0 فال رئارم نوضقانلاو مهمزعب رومالا ىوق نودربملاو
 بتم

د 2 اندرا 38 منع
اعل فورعملاب 

 

 ل

 ””ماقمقلا د مألا أر , ميقو انفويس سيلا ةيداع درتو 1

 مارتو دلاجت موي لك كب اعطو» افريب مق عقو لاز ام

 00 ]+ نم ةموظنم .اهنؤح الهم ضرالا اكرتىتح
 ظ ماوقالا ُّط هب ببالا رن ا لك مهب ترثن ن نلف

 انيتأ انياتني (؟) 3 يملا 01(

 .هلعج اذأ همربك للا مربا نم عاف مسامربملا (*) ىرخا دعب ةرم
 ظ 0 م ايسر سلا مربملا دذ ضقانلاو هلتف منيقاط

 2 ماععملا هلعل ماخنملا (غ) هاك قف لحنو دي رث نيحدقم لوقب نا

 00 رمح هلال شحلا نيملا (8)  ةدصق ىتحمي هماتعا نم لعاف يس

 ركام مم



 >6 يدورويبالا 6 ظ

 مدقلا:طوميدنع دلة قو يدخنمرهدلاوىلرخنمرمانلا | ١

 يميشنم نماخي ىلعلاو يديدب لضخ ىدنلاو يناسل نايبلاو |
 "“' يعا ةبايص يف يلاك نمو ةطاقبرعلا يف ينال

 0 هب يمهيام دشني رهدلاو هظحأب نيح يغيس عبتي رسقلاو

 يم يلا ييرل اهضرت ًابهذ ىرولا نو ديل ضرالا تذيصوأ

 يل ين تايجيرسلا ماشت هب جرح قزام ينىرا لبلق نعو
 مدو ةربع نم لجو كلسم ين اباخال>ودبت ةفدرم ضيبلاو

 "' مذخلاةماصمصلا ةظيفزعلاو هبلطم ليلا تاوهص يف دهللاف

 26 تباث نب ناسح 9“ ظ
 مالسالا ماعد ماقا انو ةيت صد ا هللا

 مادقالاو برضلاب انترعاو ةيناتكو هين 0000
 ياخ لحاولا ديسعلا لوخلا (؟) بلا ةقلا |!

 لا ةبايص (4) نيلي نلخبو بطلا ل
 تايجيرسلا (ه) بايصلاك هصلاخ ءيش لك نم ةبايصلاو ممرايخ

 مطاقلا مدننا (5] .ةيحيرسلا ب

 قل

١ 52 
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 ” ار رزقا يمبجت ىتح !اد رقم ناحولا تاولفلا يف تمص

 ْ مدع 5 يش لك اتادجو مهقرافت نأ انناع ف نم اي

 ما رما نم ”كرما كرا ول .ةمركتب كتم انقلخا ناكأم
 أ ]ا ”كاضرا اذا حرجا اةدساحلاقام رد ناك دا
 || مذ ىبتلا لها يف فراعلا نا ةفرعم كاذ عمر رلاذيو

 | مركلاو نوتات ام هللا هركيو مزجعيف ابيع انل نوبلطت 3
 / مرهلاو بيشلا ناذو ايرثلا انا يفرشنمناصقنلاو بيعلادعبأام

 ْ .ميدلا هدنع نم ىلا نيليزي هقعاوص يدنع يذأا مانا تيل 1
1 3 0 1 (9) |0 

 : مدن ممتعدو نأ عد اناياف نع ريض اكرت ند

 || مث نولحاراف مهقرافت ال نا اوردق دقوموق نع تاحرت اذا
 مصيامناسنالا ب كيامرش م هي ننمأل نام داللا رف 01 ف ؛

 0 "م 5 20 1 َ 9

 محرلاو هيف ءاوس ةازبلا بش 2صنق يتحار هتصنق أم رشو
 3 5 ا

 ١ مع 00 عال كدنع زوم ةفنعز رعشلا لوقث رظفل ياب

 ضرالا 0 113 ةرينص ةكا فو ةراق عمج روقلا 01

 ! يتلا مسرلاو ماعلا يك اهماوقب يمزت يتلا قاينلا ةداخولا (؟)

 71| سانلا لاذرةفنعزلا (4] بيحيمصي (*) ليءزلاقوف ريسن



 اكن

 ه ةتفاو ًاحيحص ًالوق بئاع نه كو

 ةنم .ىةراطألا ذخأت ظ كلو

 محلا مهغلا كرر

 ١) ِء
 مولعلاو متارقلا ردق ىلع

 تلا

 ابءاطنم 96 ةديصق:نه هلو د

 نك م | 1 ١

 6 هلق رف هابلق رجاو

000 

 مقيس هلع يلاخو يسجن مو

 01 .اهنمو

 مدق هب ىعسن نم ريخ يننأب انسلجم مخ نمم عمنا عبس
 يبدا ىلا ىمعالا رظن يذلأ انا

 ةزراب ثيللا بوي تيأو اذا
 اهبحاص مث نم يتدبم ةجهمو

 ديناديلاو لجر ضكرلا يف هالجر

 هب نيلفجلانيب ترس ف هرمو

 ينفرعت ءاديبلاو ليللاو ليخلا

 مع هب نم تانك تمعساو

واها رح قلخلا ارهمسلو
 4 يس 

 منو ةسارف دي ةتلا ىتح

 مستيب ثيللا نا 'ننظت الف

 مرح هرهظ داونجب اهتكردا

 مدقلاو فكلا ديرت ام هلعفو

 متلي ب ولاجومو تب رص ىت>

 رقلا و ساطرةلاوهرلاو فيسلاو

 درالا مشلا (5) مويفلااضيا يوري مولعلا (1)

 اهلجالا ىنمب اها*رجو دالبلا يف

 ه ١
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 ْ ْ 3 ١ 00 انقلاب ةنمربسيف مبمون لوط نمرصتقي ىركلا ن أك
 نارقا مطفي ةللق سألا الاخ ءالغ لكو

 : ظ ميثاوفلا ومالا

 || مزايحلايف انتلا فارطا نوفيضي ةبتف متارالل انفلد تحنو
 امعاشقلا دويع اهنم مهعلاطت امناك جاجعلا فلخ نم علطت

 1 متو اروسذلا هاوفانعطلا ىلا تقطمتكارداابرضلارجتتا اذا
 "كل ضراملا مف محازت مهناك قاتعلا ليخلا ىلع اولوو
 1 أو اوسلا نويعلا 2000 0 نمطلا نوبع ضيقت

 >6 ىبنتملا بيطلاوبا

 ””موجنلا نودامب منةل الف مورمفرش في ترماغ اذا

 ميظع رما يف توملا د - ريدقح رما يف ثوملا معطف

 || موسجلا ءام اهممد ٌحتافص يربمو يسرف اهوجش يبت
 0 ميعنلا يف يراذعلا شن اك أهيف هدرا 5 رانلا نيرق

 || ولكلا ثارينك اهدياو تاصلخم لفايصلا نقرافو
 ميثللا عبطلا ةعيدخ كلتو لقع زجعلا نا ءانبملا ىري

 ميكحلا يف ةعاجشلا لثمهالو 2 ينغن ءرملا يف ةعاجش لكو

 0 تظملت تقطمتو عباتتملا كاردلاو كبتشا رجتمتا (1)

 71| تاتاقو تنشطاب ترماغ (*) مطالتملا يوري ؟اداملا 6

 ' توملا لابت مو
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 هال ل
 اهب ىر عيزنلا ملا هفاض ناو

 ضئاخ لك يوس فصع#ب تسلو

 ةنبمأ رشع برإلا فس دإذللا

 هظاحل عاججشلا ضغ اذا حوم

 .اعترم كموال يهمس ام لذاعا
 هنشتمتفسعت ليل نع كلنا

 رئاعج موجنلا نرا يل ليخب

 يقرغم نوأ يف ليللاءالظ تيل
 اهدسأو اياملا ماجآ بوجا

 برعي لانم موقلا نيبو يندو

 للعلا رك ملام نم اونج ام اذا

 عجا#شم د و رهف ين 7

 انقلاو ضيبأا لطع نم اندءويا

 مهايل رماوضلاب انضخ ةيشع

 مرو نيب رعجنا روع ةهع ا

 ا

 || "”متاكشلا ريغ نفلعي ال عئاز
 مطال تم انقلاب رحب لك لا

 مئات رشع دوملا يف اهنكلو
 مئاش لك ىلا قربنعقرطاو
 مثال ريغ ىلا افورصم ناكاذا
 | مكارألا نوتميف ىنما اك
 يئازع نم ةيشخ هيف لقلقت
 يراصنول يف مبصلاو ةتقرافو
 الا مد كنععمر
 معاطملا ديهز ينيذشل نئاغض
 مذاهللا نوصغنم يلاعملا تينج
 مراودلا عقو دعب ديعو ياو
 1 ازهلا ريب وجب ال مدقاو

 ملاح فيط مهنم نفج لك يفو

 الملا عرشبالا ارتي ذ
 بيرغلا وه عي زنلاو فيلا قيقرااو يناغلا زييشلا رسكلاب مهلا 00

 | اهو اهدالب ريغ ىلا بلجت يتلا بئاجنلا نم ثو ةعيزن عمج عئازتلاو
 ةياده ريغ ىلع تطرخ تفسع: (0)

 هردص يف هريئز دسالا ديدرت شو

 تب ديت

 ةمهمخ عمج املا (؟)

 لاء ةحتتذتط
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 || مئلظءلارودص يف يزععدضي يذلا اث نامزلا تكلما انا ناو

 ] 7" مئاق علاطملا بفم لك لع ةنارج_ قامليللاو اورسبكرو
 ظ .متازعلا دودص يف مارس راصف امنيب ضرالا تغاض تامزع اودح
 | ةويعرسشلاقاعىلع هنوختي آم ليللا موجت مهر 8 اة 0117 : 5

 مسانلاب اهمالعا نع شتفن انناكك ىجدلا ضرالا ىلع ىطغو

 مجاوبلق نعضرالا ردص عدصت ةبيركل مهناصرخ ا اوي ناو

 مجاربلا بولق يف نانبتاث مهوصغ دعم ايلع يف تاثنو
 معمل !نمفيسلاداجن ليوظ حاضت نامزلا اذه 1 حمس

 ريعبلا قدعمدةم نارجلا لصاو رقتساوتبث ىنم<ب هنارج ىقتلا (1)
 ىورب وليلل ريعثسا مث كرب اذا هنأ رج ريعبلا ىقلا لاقي هرم ىلا هحيذم نم

 0 0 1 0 دحاو ع هالك 00 00 -

 5 2 يدا 0 اساس ةيراغ 0 ةدداقأا 3

 1 0 نأ زوجيد د دسالا ال[



 انعيأر ميدنلا ناهز جاف اذا

 ةباصعب لجتسشم [بب ريسي

 انقلاو ضييبلاب ليللا موجن يرابت

 هبوث رهدلا كتهيال ناب قيقح
 يتءالظ عاّتسأ رهدلا نم نياف

 يتمزع دج ارصنو نا يفان لف

 ةلعف لك لع ىضاملا دسأالا انا

 )2 ضف رمد نازفاإو ظ

 شيلا امو
 يننا را لع ىتحريصأس

 تضرعت نامز نم يراث دلو

 ١ ضايبو داوسب طقنملا وهو شقرالا ثنوم ءاذقر عمج شل 00

5 

: )01 
 متاَتلا شقر قادعالا يف عزعزت

 أيا جوع 2 رغلا فاخلاا ىلا

 ” مئاوقلاب ةيولم ابامانا

 ماعلا يف ابماه رودب ءوضو

 1 للا حاملا جام نم س غران نع

 ماظل 0 همأيا ب ”ر ران ادا

 ىلا. لالاو كايللا نع لع
 3 ملطف رك ضيلاراش واف

 "بارض فاطحخاس
 مغارضلا سوفن مهف تكماذا

 مزاح ةوطسب ايندلا ع توطس

 مجاوملا بوطخلا مفدوب تكلم
 ماها نيرو يي هقراشم

 قدعلا يف دقعي مت ريسلا يف مظنت ءاطقر ةزرخ تشو ع عمج مئاهلاو

 ةعاق ةدحاولا اهمهباقم و 0 مئاوق اي دياب منا 2-1

 : ةمعفلا يف لعتلا ةميظعلا ةعقولا مو ةمحلم عمج محالملا )6

 غامدلا هيف يذلا ىظعلا شو ةمحمج عمج مجامجلا 5

 يزع هلعل يزغ هلوق (5)

| 
 ظ

 | مححسلسلا  ديلكايسي
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 أ ٠1 لآ انادقا نكلو انمولكىدتباقعالا لعانسلف

 ا 6 يضرلا فيرشلا 6

 "لأهلاو را كلت ىلع "ربت مجاوسلاثويغلا لايذاتيل الا
 (00300 اق لتجاف لزالانزمتيقستسا ام كالواو
 ورا يلا يديااللا برج يبق شت ت هطقدق ضرابرايو

 'مراخايف اديرا دقو كيلا .هلوطترصقءابلا ليوط ليلو

 )١( "اق لوز ال لوفي ةناك مهمادقاو مهتعاجت نعةياك تببلا ٠
  3ناف انهوحوب فويسلا 11 نأ و اقام رس اورو |١"

 ]| ةمحاس عمجح مجاوسلا (؟) ... انمادقا ىلع انؤامد ترطق حارج ادباصا

 ىنعمب ةعمار عمج مساورلا»و ضرالا نو عسنملا الملا (*”) ةلئاض ىنعم

 او الو ليللا لئاوأ مراخلا- (4)  ليمذلا قوف رئاسلا ٠000)
 هفراخم ليالأ نم مراحلا نال ةمجملا ءاحلاب ال ةامملا ءاحلاب ةياورلا نوكت

 أل يل ليخ مب يضر دقو يضرلاب يناكف اهكلي نا نابجلا لع مرحي يتلا
 ةلاح ايوطلا لياثا كلذ تعطق لوقي ةناكف ىنعملا يف ةغالبلا نم كاذ يف

 يلهم نآش ابكلسا نا نم فواخلا كلت يتعنمت مل اهنا ديب فواخم اذ هنوك
 دي ءاقلآ ناف جاجتلا هاوفاب مراخلا رسفت نا كلو لساوبلا ناعجيتلا نم

 لصاحلا ىنمملا ديفي جاجتلا هاوفا يف (هرارقثساو هتوث يا) ليوطلا ليللا ||
 هلوطو ليالا ةملش عم جاجنا هاوفا فال :ةلمبلاب ةياورلا تناكول امم ||

 فوحلا لع 0



 0 1 ظ

 " امابابارع نيت اذا ةنيدر حامر نم رع دلع

 * . ايتمو 1

 امر نومدقت ول مدن ةلام_نايذ آي مل تاق

 ” يفور ءاروص ناو ةنيرع فاح ف للا نولممت اما |

 " امزحاناك اهريغا روما وسي هنا يلا ديس اس غلباو |
 امنأم كربق قوف انثعبل اذا هذه لبق انتقرافول كلاف |

 اهنمو 0
 ' لمار ةيشخنمقئرمالو ةلذب ةايحلا عاتبم ا

 ايكتأ نرا ساللا اوُرْخ لع منردق موي يا ينوذخ نكلو
 ””العم مدقا ماوقالا درع اذا. _سرافب تعف دق يلا ةيآب
 امزح !ناكيذلارمإلا ىلا تدم يضاي نيل تاراش
 امدقثا نا لثم ةايح يسفن 32 لفة ةأيخلا ي يقبتسا ترخأو

2 

 متدقافت (؟) - تلاس ينعي اهالكو تبض يوريو تشب (1)
 ريخصتلا ةغيصبةثي رع (©) مادقالا هب دازامدقملاو اضع كضعب دقف

 ةغيصب سينا (54) بالك ينبل ءام نوطشلاو ةيملو ةزينع يوزيو

 ةلذب لدب يوري (0) يترملا رماع نب ديزي نباسنا هب دارا ريغصنلا

 رفو بره د'رع (1) ةبهر ةيشخ ناكمو غبثم قرع لدو ) هبسب
 ناك .لاطبالا ىوربو هب فرتز برحلا يف الع هسفنل لعجي يذلا حلاو

 ماوقالا

 دس



 ديلا

 || سبلي نا هنأش نم ٠١ عم اهدورول سيلي ملام فويدلاو فويسلا ماسك أ
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 : . اموسسايجرا+ الا ليلا نم ىرت أل سمشلا برغتىتحهيضاا نم
 000 | ديلا ةكوجو . ىدلاة يرضي ناحرسلاكدرجاو
 ا "!ىقل الا نيزمي اف ادايج انقلا دصق نمو لتقلانم نأطي

 .( امركاو داجاو كي اذاناكو قرح ماسك نايتف نييلع
 يع دواد مسن نم ادرطمو موق اتصاخا ىرصب حتافص

 )١( 6و .اناج جرخي نمل مما وهو سرفلل فصو <يجراخلا 1

 وحلا يف غو ذد اذا داوجلا سرفلا كلذكو ليخب وأ نابج نبا وو 1

 ا 0 برع معملا م”ودملاو "”يجراخ هل لبق هل مدقل سد ريغ ف 3

 1 تيبلا اذه

 00000 اايراخ الا ليللا نم. فرتام ليللا ف رقع ةودغ ندل
 '0000 0 |] د ثذلا ناحرسدلاو رمذلا ريدقلا سرفلا درجالا (؟)

 ل ءاقيبلاو ودعلا ةعرش مزاي هنمو رطملا هبتضي يا ىدبنلا ء! رض هلوقو

 مدلصلاو ةليوطلا اهاندمو ءاقثلا اهناكم يوريو ءارتكمالا دسب اهب رفظا

 ' || ةلرتوأنمريكت امانتلا دصق (*) ..رفاحلا ةديدلاو ةبلصلا
 . قوريوةقشلا لع سفنلا لمح م :تلاو(امنحح الا نيجي امنا“ راخ 1 عدو

 00 قرت (4) راالاو 1 اذ ةئياا ضرالا ر ابملاوا را غاغا

 ريغ ليثو ةشحلا هنمزد الل "ملأ يف ةسفنل قرغ يذلا | ناو 1 ليق

 | لقي نا زاج امناو فويسلا مب ىنعي يرصب حئافد (84) 2 كلذ

 نيق 0 نلوم“ :أاو فوبسلا هيلا بدال ماشلاب دإب يرصب و عردلا يو

 رث ال ينل 000606 أو عناد لك ىلع 07 دادأ 1



2 

 بنتا دع ع

 1 نه جحود ور نا كس رمل

 اهناف دو لك ىدواف دوب ةثدح رودصلاو ودع هوحو
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 رفا لي ىتغا 0 تءلظا باخ

 " محالتلاق زالا 0 ل 1 9: اقل لان

 مساورلا يلطملا عاطقا ضفنا هلظ بلسي دوعلا اماذا 7

 "طير ىلا م 5 يأ الا عام“ ١ ضرعا امو

 ةديصق نم 6 يرملا مام نب نيصحلل 4
 الظم نكارك اذ اموي ناك ناو هنود لح دقربسا 000

 انصعمو افك نمطقي انفايسأب ةيجس انمربصلات الد
 الظاو < عا اوناك مهو انياع  ةرعالاجرنم اماه نّلفي

40( 

 ”اعلظاو زاتسلا نيب ميليخو .انايخ رك ىأر_ل ا

 اموقملا يرهعسلا نوذقتتسيو انقلاب درجلا ذةنتسن مهدراطن

 اصلا قس ءدللالا لبلا الو . ايناكم حاسمرلا ينغت ال ةيشع
 رسل ماسية سما حا

 لحصساو رابغلا ماغنلا )1 دسالا وهو مشق عموما 00
 معنا (4) هوحنو مظع نم قلحلا يفضرعااماخجتلا !0١ رنا
 3 ا املا بك نب طلع رع لبش وبا (0) باهذلا يف غلاب
 ءافلاب ؛ الظاف ىوريو ميلسينب رايد يف ةيلاعلاب نالبج لظاو
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 ا 11| براوغ يقئريف يميرغ يرسي نأ ن | 4
260 

 م ة ل
 000 000 يتناك ةالفلا زوح ام داو

 07 ا ا غضوخو مكان ةبه ءايالا ةفدض ىرا

 اخ نامزا دك لع لذي . ليلانرام ىراناالات وملا امو
5 1 

 يئازع توتو يزح ىوق رق ةحايترايلقب تاامدقوت دوش
 2 ,مانقلابو 5 يل تنِع دقو ”يلذاع اهيلع ناها

3 5 01 

 هداقلا د هدبع نم هر أرسس ىوه لا دقوت ه> رم يلق نا ىوس

 كك مجاوعلا بوين يدوعيف رون الق راما فرص ىنطلاغي

 عمج شابغالاو هالعا يش لك نم وهو براغلا عمج براوغلا )١(

 بقعالاو ليما ترا (؟) ءادوسلا بوظحلا ديرب مظملا وعو شبع
 ماهجلا نم يو ةميكش 36 مئاكشلاو حراوجلا نم رئاط وهو باقعلا 8

 سرفلا نم بيبلا (") سافلا اهيف سرفلا ف يف ةضرتعملا ةديدحلا

 ساعنلا نم سأرلا زه ميوهتلا (4) ةيصانلا فرعلاو بنذلا رعش
 وهو ماطخلا هفنا لع لعج ريعبلا مطخ نم لعاف مسا مطاخلا (5)

 ةداكلا سنسرلا ل ةدشلا و ةلوبقع عمج ليباقعلا 6

 "|| يرولا عيرس رجح خرملا (5) . ةللاظلا تعمم ةمئاغلا عسمج مشاوغلاو

 "|| ةحاعاهدجاو نائسالا مجاوعلا )٠١( ةخرم ةدحاولا هب حدتتي ||

 ب
 ع



 ةرمح نوكي نا دعب.ال ةرمح (ا/) .. لاعقلا ددع لطبلا

 هاا

0 

 ”يزايحما رغلاقور لعيولاو يتمزعب مومهلا فن"رايغط هنبنا

 تاور وم ا 02 رع تنالا للة اذ

 , مئارضلا ءابظ يلطرالا ضفناك اييكس نزلات ضراو
 ”” «دانع بوث س اكلااهبف تسبلاو لث'وم دحم ناعيرا, 0
 مذابللا رودص يراطوا فلكا ينا ديجلا ةلاسح نتابع دقو

 3 مجامجاو ىدلا دايك" ةجاح اهردص ]نا | رارطالا ةسروم

 ” ممالقلاو للعلا درو ىلا ءاظ يراوصو لعل ادنعيل رذع الو

 يا نامزا ممستئلم دقو لطسق قدارس يف نارا يلع
 ."مراوصلا هم ءاجيملاةرجرلع طا يببدرلا بيا

 م ا > لغو لئارهدلا لع ظيغ تيمد دقت

 رجتاا تاذ لامرلا نم ةمرصاملا ةلمرلا و ةيرص عمج مئارصلا
 ةنأ ديري مقبلا ليقو نيوخالا مد وهو مدخنع عمج مدانعلا 2

 رارظالاو سرولاب ةغوضملا ةسروملا (4) محا ون ساكا ١) ل

 قنعلاو سأرلا نيب محلا م ءالتلا (ه) :ة*طاهدجلا2 لااا

 ثتوص ياو ف عطاسلا رابغلا قداربسلا 50

 وهو مسنم عمج مسانما هلعلف انه امل ىنعم الو سانلا مسلنالا (4)
 اًءاسنا لمانالا لع انه قلطاو ناسن الل رفظلاكة قانا



0 

 ادع اييأع ىرخالا 0 / هذه فحح هذه تداصا هادي

 7 "يصل عاجبشلا هيبانل انام ىري ولو عاخجتلا قارطا قرطاف

 ا” ا را تررجا اف ًامئز بيع وك انا وجرت د

 اسهر وتنإةهبش يذنعولجاو اهب يدتقي.ةنم يدعب ثروال

 : "امكن هانز لآ نع ءينعفديو اينادةثبب رصن نم ابصع' ىرا

 0 ادب نا 3 وق نم 3 دبالف يوتاينينيرقلا لبح لزي / اذإ أ

 ”|| ”امترفتو هتبتك ناو ىرفث ىلبا هجهنا موقلا مدا اماذ
 5 ةم

 اهعلطم هديصق ع 2 يئارغطلا 0

 مئاجْلاقرونانفالابعلم ىلع م هال ةاَط ميصلاو ىنجاه دقل
 00 ع

 5 وجرت 1 يزريو وجرا تك 6 ةيملا عاحشا )1(

 "| موقب قحلا ا مينزلاو دلولا دلو داولا بقعلاو بت يوري مهبتعل هلوقو
 نمت تعدم ملكتانا تررجأو ةّمناز مهيفهناكق هيلا نوجاتي الو بتم سل

 يدغقي 5 عضتري الئل ليصفلا ناسل قش رارجالا لصاو مالكلا

 بعته الوزبم ًاريعب يا الضنم ىوري اميصع (4) ىدنبي اضيا يوري
 ًابئاد ايناد ناكم يور كلذكو رصن يف ىورب ورمهن نم هلوقو

 | از رخ هانعهلصاو هتيلصا هتنعكو قشناىرفتو هقلخا هحبنا (0)

 نصنلا ودو ننف عمج ناتفالا (1) نيزيس



 هن
00-0 

 00 اليم نايوع هلؤاسو طاش را ١ يرعأ ظ
0 1 2 

 0 د 00 9 بم يناا الا ينتلخ ةلدبتلم لآ نم اقعنما

 ينك هنا يمحي ف تالا يراك مهضرع يذر ,عو مننم يناا الا ظ

 انقسم فر ,نتقي نح :سانلا نم ىرساو تلاس .نا يباصن ناو

 اانرتفا يلم ترم هل انتا ةدشش سطل را
 العب الا نرائنالا ملعاامو أصعلا عرقناممويلا لبق رملاي ذا
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 يندم املا قزف "مل تاعج يتصيقت اودارا يلاوخأ ريغواو
 "2 اهل نوكأ نإ الا هللا ف اهكردااغرع م

 . امذجأ جيساقىرخا هل فكي هفك مطاق لثم لآ تيكا
 ” حاف نيت نا يف ارد هل دج 1 كلاب كلا دافتسا الف

 طقا٠ اضيا ىوريو طل يا ظاست ةباوز فو ردبخ طاق -(1)

 ىوريو فاقلاب القثئما (؟) امبحرخم براتثللاذلا عم ءاطلاماغداب |

 ميلس نم يح وبا ةثببو ايفعتما ضيا كريد شا ءافلاب ٍ

 لعالا تاستلا (4): اه تدور لمت م 1

 "رم دقو لبالا نم منزملا وا لبالا راغص ةمنزملاو ا ةرسالاو عجزملاو |

 دا مسيملاو فنالأ و ودو نينرع عمج نيئارعلا (9) منزلا ينعم

 | نبا يف ةغل. منبا (1) انعطواج مههابج ىشي نا دي ري مسولا رثال

 داقتسا ا دافعساأ (6) ديلا عوطقملا مزجالا (0)

 دي ري اعطقت“ انييتو ةيانجلاب ةبلاطملا نو ةعبتلا كردلاو دوقلا بلط يا

 فكلاب فنكلا ةداقعسا رع كك حاو امهعاطتتا ف



 ا

 ا” 0 نتافاعع تلو هنكودتت .ىلتسام ال اكفف
 ْ  امركمرهدلا كل وقلت نلف كيلع نيج. .نا كناف اهمزكا كفنف

 7 58 بهن لاملا نكت ماذا ةناف دالتلا ىوبت “يذل نها

 وه < .٠ ' | الظمنوللاربغا ىثخت نيح هب. رشنراو دعسف هبف نيقشت الو

 20 اموقتف 8# توق 5 يذو رضي مذ < مع تصضرع ادقءاروعو

 5 امركن منللا تش نم متضاو ةراخا دا يركلا ءاروع رفغأو

 "| اهتمناكن املا نبأ متشا الو ًالداخزا ناو لولا لذخل الو

 امرصملاملانم صقتن اذ ناك ناو 3 هانغ 4 يفداز 1 الو

 000 نك لبا ذا هلوع تلبرست دق مب لوا الك ب احلا بت ُ
 الطعم رعالا نم تكرم وه اذا. 0 كالا ْ

 دن هيلع ةركلا ا انيح 2 نك ا لاقو 24 ْ

 | || امرككي أب لا مرك انا -ىرا”الو-لاجسر :يحا قريع |
 7 امذملا مثلا 0 0 هل نصي 1 رك ضرع اذنك نم و

 | محتل (؟) جاجومالا.دوالاو "رضي مل هيحا رشي مل 0

 دال ىلا )"رع مولا يف عناب هاكتإلا
 كلاو دضلا 11 لراعتلا كلا 5
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 مواحلاب نئاغضلا اورمخ دقو وداع دادمالا لعاولتا اذا |
 ميدقلا نمزلا نئارق جءطق . ..يفا ءاحألا غابم تشل

 "يمنا لبجوا ثمزلايذاوب ١ لحجر ماسقم تا

 ” مورقلايعر نءعسانلا رب ا يناغشيس برق نعو
 يم زح ال دمشا ال للف 35 توما ءاَقل يمه يلامو

 ابعاطم ةديصق نم 26 يئاطلا متاح لي
 ايفماياتك قر ىف كطكع امدهع ايثنو ًالاللا 0 202 2 ع

 ابنم 1 7

 مع ءرلل رهدلا فورصب فك ايدام ىلع يئامولت ال الأ

 مموَأَش يلا لصي ال ثيحب نوراجي نوداكي ال مهنا اذه نم مزلي و هءاب أ

 لصالا شو ةمورأ 2 مورالاو هبغار مادم غل الو هبلاط

 ةفي'- وبا لاق ضمخا نم وهو لبالا يعارم نم ىعرءثمرلا (1)
 ناو منغلاو لبالا هيف شعت لك هلك كلذ عم وهو قاقد لاوطب ده هلو

 ةوالخل اديدش وهو ناما هناك ضيبالسع هيف جرخ اممرو هريغابعم نكي /

 انا غم هب يقاو يمنا دارا اكيداولا ىلا اًتا موب او هدارا مظانلا نأكف
 ريعبلا وهو مرق عمج مورقلا (5) زاجحلاب عضوم ميمغلاو لبجلا يللا
 يزحلادشوردصلا طسو ميزلا (©) لاذي الو هيلع لمحيال مركلا

 ماي ةميخلا وا ءابخلا لوح ريفملا يذونلا (4) ريصلا نع ةيانك
 طخلاظمرقملا منخملاودا خلا ةفيحصلا و هيف بكي قيقر دلخ قالاو ٠

 يدوصصسو
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 : "يقع ”تراقلااشسلسيف اقع ةاداسونت لضي
 0 ا سا 7
 ظ ا لع ماقا وأو ريجي مسد ياو عومدلاب عينتو

 | ميج الو نامزلا نم مذي 2يربيقر الب نامزلا اندرفيو

 (| موسجلا يف نعطت ءادلا حامر ايانلا نابقل لبق ىقلنو

 يميرغ ادغو ىدرلا حار اذا الا ءامرفلا يلطم ا

 باح نم صقتني لاما مدعو مايفس نم عفري لالا تيأر
 ا رعب ملي سندي ملو يضرع لان موق ميرك تيلف
 يل كرم مول كاقال اذا ءيشرشو مالا دقو مولي

 يميخ ءاضغالا ىلا ينعخريف يظل ءادعالا قرحال بثا
 © مورالا ةبط ءاقنع ىلا وماتت هانا مذلا يل يبا هو رسم

 يف بقعلا ضرالاو نم ءربلا ىجري ال يذلا وه ماتعلا ءادلا 0
 | 00 من01 متن لاقي هنال ممتن هلعل عت )5( اهل جاتن ال ىبلا

 ةيدعتلل عومدلا ص ءابلا ل> داو اليلق اليلق جرخ رحم ا وأ نيعلا نمغاملاو

 فنالانممدلا عشنا لاقي هنال ةغلشملا ءاغلاب عشان نع انوصم نوكي نازوجيو

 مدي (*) ناليدلاموجستلاو اهنم لك يف. ناليسلا عماجي ىلوالا يف ءاملابو
 | دارا ءاتنع (5) ةعيطلا يحل (24) - ةادملا ميار رم

 مهماقم ولع يف اوةلح هءابا نأ دي ري مسج هل سلو مساهل رئاط برغم ءاقثع

 || ماقم ' الكف كردي ال اعرئطلا اذه نآك اذاف ءاقملا ناكم اونلب ىتح
 ةتسسع



 موجنا ىلا قوتن يسفن ىرا ||
 يداوف ىلع مومهلا ىذا "ناو

 يبق تيت تربص ناالاو

 نضام جترلا ردك لما لو
 يم قورط مادملا ينعنميو ||

 ينس نيرشعلا ىلع تفواامو

 قلاتدعو تدهشدقىوجنو |

 همم ناسلا دع

 ينيسب تدضق ةجاح ام اذا

 ير 8 ودعلا ينفرعي و ْ

 يلاعلا ل يره يلامو

 انياع ةيداع مايالا ىرا

 قاعشت قوثت )1١(

 0 يغرا فيرشلا ا

 . مظعلا املا لع ابلمحأس

 " يهداىل |علوصالا نم رضا

 لأ ىولبلا نم فرط ىلع

 يوصخ - يللايللا نا ىوس

 لع انف
 ا ىمرغ ايدل لع ىفوا دقو

 وك لت لأ ىف ناتغ

 7 مورمل دلل املا
 || ييبلا لبللا دي اهل توق

 ل يسلب «٠ ءاوم دجوأا اماقا

 يميدن ل ب

 0 تسع وقلاب دو

 منو اكاونت د ضيلب ْ

 داجلا يدالا 0

 )ع2

 رسلا ىوملا .(©)

 بمكلا ىلا كرولا نم قرغ وهو اسن ىنئم ةكرح نايسللا 0

 صلاخلا يعلو عفدلاو عتملابذلا 030( سوبعلاموهسلا (5)

 4ب داراو تاماش هب نه وهو مشا 3 ميذلاو ةيناولا ةيداعلا 600

 كتنحوأن ءادوس طقن تاماشلا نآل ةصاخ دوسالاو ضيبالا لباقم أنه

 داوسلا رثا ًاضيا اهيناعم نمو دلجلا حطس



 7 دحلا ةماه لئاو ىبنا دنت م ا رهنو

 علا يبارض للغت ينبو م

 | مركلا يفورعم هجوالا يصاو أنبرس يحن سانا يمحي نيح

| © 

 : سلا تا امنلاب رضل ا يف ا ا هارت ا ماض

 أهنمو

 مرلاو اهيف نابقعلا فكمت ابني ىترص لاطبالا رذن

 [(| نملعجت نا كلو لاملا لحم يف لئاو ينبا نمو انولعانعرفت (1)
 انبعشتو انجرخ ىنعج انعرفت نركب نا دوعي و دجلا ةماح دا رمقمو

 رااادجا _:رغاالدب دحلا ةمأه رثئنيح نوكي و عرفتي فرظلا اعتبف
 يف نوكيف رخآلا نع قرا رع ىف هلع ا

 تيرا عار ةنم الدي وا لئاوا ةفص ةماه ىل# نا كلو رشنو فل ثدبلا

 | لديملا لع بلغم لدبيلا نأ ريتعن تع ب غيلبلا ةيبذنلا ابغاسم انوه ةيلدلا

 ظ ا ادق انه مكلاو قتال ءولطرطاو ره وه اك
 هام هنارقا ىلع مههنسي يذلا عاخشلا شو ة ةمبب غ+ج مهبلا 00

 || مصعلاو تاعطاقلا تارتملاو ةبيرمفلا يف بيغت يتلا بسلا (؟)
 || نابقدلا (4) قنعلا وهو ابلح اهب داراو ةدالقلا شو ةمصعلا عمج
 رويظلاديس وهواشيإ ريتال سنو حراوجلانم رئاط وهو باقع عمج

 ةنلخلا يف رسنلا هبشي عقبا رئاطو 00 ر ممجخ خرلاو



110 
 لهاج ل كأ ايئابوح لغرونجي لااعة ةحبرم 3 0 ايا نس 9 ظ

 رخال ظ

 1 ايدلاراكا يدنعو يارا يحاصم ٠ لوق

0 
 0 ا :

 لكشت باسحالا لع (موي انلئاوا تمذ 00

 اولمف ام قوف لعفنو ينبت افكئاوا تناك اين
 ١ 1 لئاقلا ردو ْ ا

 لونلا فويضلاةقراطك ءىش يقرس اه ٠ لعب هللا
 لذنلا ببر فيضلاو هل افيض -. ينتلخ ىت> بيحرتلاب تلز ام

 اهعلطم ةديص* نم د6 دعلا نب ةفرط

 ممللا "الحت موي اناوقب اقري كيسألا اناالا+

 ظ اهنم
, : 00 
 مارخلاك انيف ساجملا ىرتف انساحممثيس لهاجلا ع

 ”تفكن عزت (5) سشنلا ءابوحلا (1)
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 3 ا لج ا ليقمو ناش تينسستلاو يكح اما

 1 | لمفا ل ينتيل ةيزملا دعب لقا مل ةهيركلا ىلع تلمح اذاو ||

 2ع يراصنالا تباث نب ناسح 2

 يلتعنو ثا كانلا موي دوسنو أهرما ةريشعلا ندا" دلو

 1 . لدعن ةيربلا ينمكحنيتمو انباكر كولملا باوبار وزتو

 1 - لضعم رم لاك لصفنو مف ةهباطخ مهلا رهالا لواخنو
ٍ! 2 3 

 51 لذلاب بهاوملا رعيصتشا الو ةسمب اميمج اينالا لبقاالف ||
 | 1 ساهيعيف ىراالث ةقلخ ممادملا ءالكقشعاو أ

 جو نوهت

 1 2 مي نإ نيدلا ريحم غ*

 ِ ظ لزرعمب 4 هبف ثول 0 فقوم 2 ىنوا يح دقويفدمشت تكور

 1 ول
 لطسقلا لظتسحت نمأامد يرجت يدي ع ةانَمْلا بيانا ىرثا

 2 سارف وبا6

 فرق 0 وي ا ل 5 5
 لضافريغىرا نا هنمل ضفاف ةعفن غاو-ا ال ىلضف ناكاذا

 ٠ )١( حرلاو بصقلا نم نيبعكلا نيب ام يثو ةبوبنا عمح بييبانالا -
 ) )5ميلا غاوسا



1 
100 

 '”لباحةفك هينيعيف قيضلانم اهأكىتح شرالايلع تألم
 لئاوالا تامكملالهال داعم ارضقم هابايشلا"“ س0

 ” لئافتلا زها متشنهينطفضبالو ىنطضاهدلاو ةاعسمت < اذا

 ووجب

 >6 تباث نب ناسح 6
 | لاما يف ضرعلادعب هللا كرابال هندا ال يلام يضرع نوصا

 : لاحت ىدواناضرعلل ث سلو هع اف ىدوا نأ لاي لاتحا

 3 8. ىلا نيدلا ينص رج-

 || يلالض تهرك ناوقيرطلانا لقا مو لالضلا 2 0

 7 يف هوفي نا نع ًاعفرت ليلدلا لآ
 ظ 0

 | لضافالا هيضترت ام ناكن او ةليضف ضيرفلانىضراتنكأمو
 لذارالا هعدت نا ءرذاع اماوارت ميذأ تسل و

 درع هجمت
© 0 #© 72 

 ةدبصملا يفثو ةلاحلا هيصال الباح ع 1 سلا لباحلا 01١

 ليلدلا ل آست فاعا (*) 2لخب ينطضاو ةمركملا ةاعملا (؟)
 هدف فو لبلد لئاسأ ١١ ةكملا ىنعم نعض دقو هلأسا الف هلاك 1

 ليبسلا
 ”- هططتتكل جده سهم
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 داجاف جير رعاقب سحا هرارق يهنت " الوح : نلفأت ظ

 ةلرعا ىجنلانماماط تفداصدقو بعافترادنع سعثلان ورق نأك |

 ا 0 000 00 00 ددرت

5 

 ا رلا الا رك لكك رغ نم لسا

 ظ ا( ريتان ردم 3 عبتي لئببلا بدم نك

 الصنم تمناوىلبأ يذلاب نك . هئالج نوتم نمهيتحفص ىلع ||

 "010 ةاعرالكلل 0 يننا 4 اح ينداز ١ دقن

 / | وابل ترعلا ف يف هني فلا 0 7 0 اذا

 0000000 در فصو وهز انيا ليسو ريسلا ديدش ىمامالا (1)
 "|| ةهيشوا ريدنلا يهنلاو هريغو رفاخ يذ نم لوح هيلع ىنا ىذلا يلوحلاو

 25| جيرلا حفنو ماكآلاو لابجلا مع تجرفنا دق ةنئمطم ةلهس» ضرا عاقلاو

 ظ غلبا انه اه ل لؤالا ادعام هدا راو ابلئاوا كرخنو اهئاممنو اهبوبه

 | ضارتعا ضرع يذلا نائعسلا - يبلاو فيسلا ضيبالا )0

 فيلا رهوج رث لاو :دحلا نم منوف لك 1 2 ءامسلا قبطي فألبق

 ّْ | عكا يجد د لا )ب بزشب ماحلا 15 هانا 1 ةاحصملاو |[



 7 ع

 00 ا 1 : ا

2 3 
 يق

 ل

 30 1 د يك افكت

 نيا رك 5 م

 ل

 لبث ريغ داستا دست ادي حو أ 8 هع[

 ليزن ماقم نع ىتاخ قاضالو رداغدييدي موي تفاص و و ّ
 ليلخ ردغ ءرملا ردغ لواو هلوصا مال ءرملا مول لواو |

 سس يؤ (7 جيس

 26 ريح نب سوا

 الهجا ناكنا لبجلا ةنم رفغاو ..الاظ ناك نا مملا نبا بتعا الو
 ”ةايزمرمالا طل يبن نبأيد ينريشنسي ىرت اذا يللا نار
 الوح#ت ناب تلاح اذا ىرتلو اهمزح ماد ام مزحلا رادب ميقا

 "دال لاج ران وفم دقع اذا هراغب ”يوقلا رمالا لديئساو

 النضعا رشلا نم اناناحل تنآو  امدسعب ب رول تديعا ١

 0 3 ا ما ا اضاع بستلا كوت 4ب سا ايئيدر

 ماس ل مل هبش زيزملا حابصك هبل

 سبكلا لجرلا لي زملاو رومالا طلاخي نم طلخملا - (1)
 ا 7 ريثك نا دارملاو قئار قئاف وهلاقي اك لي مطل وهلاقب
 يالا فيفلا نوخأملا :(4): :ةيرغلاو ةيرفلاي هيل مل ةلبازملاو
 بسقلاوجمرلل فصو وهونيئملابلضلامصالا (*) نيفالاك لقاار

 لاقي نذللا صارملاو ةمسق ةدحاولا ٌةاوثلا بلص مفلا يف تقفي نيفأي ل

 يذلا لصدملاو - جز هل لعج يذلا ”جزملاو ةزبلا صا*رع حمر هدي يف

 أم لك ةنممبفي نا زوجيو ةزعلا نم ليعف زيزعلا (4) لصللا هيف
 ةليثفلا ٍثو ةلابذ عمج لابذلاو نايبلا جصفلاو ىنعملا نم هلميجي



 ا "نب 3 يريثك يدفاو ةنوصا اثييخ ىلقع نم ودعاو

 ]| يلد عيذا نا اوي نأي لا ةفانع عولضلايف يرس مطحاو
 ا | ايبتمتود ملا ىغصا ءاش 0 دئبم .مومحلا برش ىلع ييدن

 | يليس "ىلع مطقي مو ينانع يدي يفو لذا نا ىلا ناو
 ” |: ريغ ءاوقالا لقثا ناو ةتلمح ام اذا يدنع مد لكو

0( 3 
 1 لم ا ىلاوو ةنبو قي يمولا منك دقو

 لكك ليتق دارط نم :ءانع دبشا ةيسوت اع سفنلا دا ارط ناو

 ”1١ يليقلادجلايف يضمبويفاذش _ قتيو موي لك يقادع يجري
 ' || رضا-| لع هلمح اذا سرفلا ىدعا لاقي هنال يدعا هلع ودعا (1)

 "| يذلا وهو لوقعم ىنعو؟ ليقع عمج لقعلاو هردع يف سرفلا عافترا وهو

 لاقع ىلملا كلذل لاقي و < اعم اهدشف هتارذ عم هفيظو ىأ
 ]|| نو ةمالعلا وهو مسنم عمج مماثلا (”) لاما ىنصا (0)

 | نيزوشقاو فرخز ممن (4) هب يدعم قيرطلا يف بوصنم > يش
 بابرلاو تابنلاب ضرالا م... هنال هب يمس لوالا عيبرلا رطم ”يعسولاو
 ليبق هلعلو انه ىنعم هل مهفا مل ليثق (5) ضيبالا بامبسلا

 - || هلبل يضعبو هلوق يذالاو رشلا وهو اذشلا ةدحاو ةاذشلا ()

 ْ ديرب ًائيش رصني ال ىتح اهقبطيو هينيع نافجا نيب براقي ينعي يضخ! و

 0 ةنم افوخو هل ةبيه ةمساخلا دادغشا دنع مهبطاخ اذا نوقرطي هءادعا نإ

3 

ٍ 5 



 2 يفرلا فيرشلا 2

 ليلق دعب يملا ضرا نيعرتس ليحرب ينذأو يدايجاي يدر ||
 يليلغ هافش موي انتا دنعو ةبرط دجلا ىلا ىلق يف ناالا |

 لع نامزال سىطخب نوهاف ةنصخاو ردليللاتذختا ام اذا ْ

 لع هه ضورالا قش الغر اهبرثا نا ندا ةامد "ىلع ظ

 ل رشبضرانع عاقلازنم اهرابمغروثي وا تح نخاف ||

 يلوسر ناعطلاو يئاجر عيضي: ايلقو يلاعملا الا ينام ادد
 ليلذب ةدجن وذ امو يلع تبن اذا دالبلا كارتل يناو

 ”ليقصنيترفشلا يناط ضياب هدارا نم يدعاس ريعميناو |

 '*” يلون نابديفلا نودرعلابو .يئازع تمرعبرلا ١ ىلا

 لوم ريغ تملا يضل ابلقو يوم ا نعافوزعاسفن ىوحلاموسا

 لكي "ل رغاط نمنمأل لقا الا ننانلا يدو .عنمأو

 هندب ثرحنيل هنا داراوا ارث اهدارا ةكع رن قاتلا تدلا (

 يلا ريمضلا عاجرا زوجي اهب هلوقو ثععبا رثاو هراشب ذ>أيو ةقح لني من

 دينلاو تيلي تمر (4) نادحلا ناتوفشلاو لا 00
 هيفةدداز ياىوملا نعافو زع :(5) نيل ةينثعملا ةأرملا ينو ءاديغ عمج ظ

 -دحلاو ردقلا زواجتلا ملاظلا يغاطلا (5) هل لام ةدع ةفرمدنم ظ

 | هب ديري يغاطلا (9) عطس روثي (؟) قايعلا ىلاو دايجلا



 مهتفرع يلا يف يدهز دازو
 هب'اطم نع يزعسأيلابت ديق
 ةءداخ يلامآ ى :دصأ: لعا

 ف 5 ةنم يدنع ةعانقللو

 بدتكم ريغ ءارث ا 2

 لالحاو مارحاب نوناثلا ىوتف مدبع دعب افك م وقثاريم

 .لاطه ليذلا يناض محال مكب  هلطاهداج عيبر عيبرلا ىتس |

 ظ 700 فالك دراب ٍ هبهأوم نم نانس سمر صخو

 0000 دش نع قانغاو رسم دهز لع اناعا دقف
 يلاماصرخلايفاهب رضا دقو 2 هحرا وجب ضنت فم +تحرا

 لاغشال ماوقا غرفت اذا ا ىغلا ننارتغا تاعجامو

 يلاعفاب يلاوقا تقدصو ُهنم اولعف املق كلو ةليخ اأن

 ا امنمو ظ
 "|| لاوج ريغ يصخشو يركف لا يك ىرولا يف ترا. -ديسيعتضغا

 ؟'” لانقاو يداسحنما فيكف ا ةقث لع فاوخا دو نضام

 اا فماو رئا غاياريخ ٍصونساو هب ديرا أم #6 او يمالك معماف

 رون ٍيناطغ لعجاو ” انقلش أم مباصملا يف هب ءيضتنلا ؟اطغ

 هلعل يلاطغ (5) ودعلا وهورسكلاب لعق عم ح لاعقالا (1)
 ْ تدقوا تشو ناظع



 كلك را اهلا نر اوأش تغلي هل لا: نر:

 4 ءراىنغ تاعو دمه ىلعلاب ذاظو ظ

 1 منه لع منا و اداوج ةقراسل نسا ظ

 اق هل تاريزلا دعت يمشرع ضربا لق يا

 ًالويسلاوةنززملا اوني اب. 2 تقويس ميلقاتم لآ ١

 الوسر مخ نا سا نيد ممرصن هللا ىضراو

 وح هدعب هوب نأاكو 2 رازن يف تءاضاررغ مثو

 الون انسي يع ةسلاب .. راق لئلا
 الرصااس 51و تسقنااذا عوزفاملوطاملا 1

 2 يبحلا يجافخلا ثانيم نا 2

 يلاب ىلع ينم ترطخ ةوفهو .يلالخاو ّيكرت نم هللا رفغتسا

 لابج دنع لع عفني فيكو هبت يظحامسردبيرمتتيفق |
 الدكر خا (5 هيكل ةريغصلاعردلا ليلثلا )1١(

 بسحاو ديدشلا لييولاوديف زيخ الل يقثلا لكلا (8) تلاع

 لمأتف هعبقاع ءوس يا هلابو فاخي ليبو ماعط لاقي ٌهنال الكاالم هلوق
 '- يمشديع لة ع



 ا 4/8

 يا مهبلاغت نا اماف

 رادب هتءعص هتقآار_ نممو

 ينم سلو ناوها نمت بلف

 امص اناودنه عجاضو [اينيعا ب يوماألا ادا

 اليتق وا امبيرم اكلم هب . يتأيفوسف عاصلاو هرذف

 وال ند دوسا  .اهاطم لع .نريلاةجاطو
 " ”الوعث تبرش امو لماجب هند ايا جاع نظا

 "ايمو حولا ذقو اذا اليعر اهعئازن نم رحزاو

 "اي ويذ هعئاشو نم سسنف باك م قنل او ىغولا اهدرواذ

 "لا أهبسحت ينو رفنتف ىعرص ديلا ةمكلاب رثعتو

 ءابلا نوكتف هيلع ردقا ملو هدجا دكا مل ىتح لق يا يبزع ةياورلا لصا
 يلعلاق هنا يا يببسب ىلع زي زعءراص هنا ىنعمب ةيببدلل اهناوا لع ىنعم

 ام رمال وا هب الخ ينع عنمو

 ااآ ١ ردعم للا (؟) .  ةجألا ليغلاو ريظلا اطملا .(1)

 يكتشي نا ججولاو مجواو يّدآذقو (*) بارشلا هيف ذا اذا
 اقيبرط ةعيشو عمج عئاشولاو مفترملا يباكلا (4) هفخ نطاب ريعبلا

 ال1 نما رت نركب يذلا ضخ ره را هفاخلب هلو لاما هئطو

 .ةليكادلل زالا دل ىوس مهيدأ يقلي الرسنلا ثيحب

 "|| دقام وهو ليجتا هلملف اًبسانم ىنعم هل مهفا مل ليلا (5) رابغلا

 | بوثولا يف ةفلحا مزاي هنمو نيذخفلاو رجلا مك ليلقلا وهومسرالا لزالا(3)
٠ 1 2 

 2 0 10 ُ دم 1 5 0 وع اي ل ا



 ةلغ بلقلا ينو ءام ينرعاذا
 ةعوجدس الخام داز لك ىرا
 ةتوفي ام ُّط يس ال لدمو

 ةيخل ةضرع اقلط الآ 0
 هنوطبو ىرألا ربظ لع ؛فخن 1

 ةئسا آلا مايالا بوناعو

 متاهب ةايحلا تي انم معلاو
 ىدعلان عبي رقيف رعالةرملاانا |

 ىفلا نم وضع نيشالا سا

 ”لهاج تح عرب مل ناف روقو

 اليخ اايج ىرولا تامأت

 مولح الو قورت روص مل

 اليبن وقج الماخ رصناو

 مهيف لب نأ تش ا

 سرامت مهوند رث وت ناو

 لبح فارطا مهتلوأن ناو

 ددشأ وأ مبعدا> وابل نإ

١ 
 انتسب

: . ' )000( 

 لالب لياغلل يربصو تءجر

 لآ يدنع- ءاملا لكو بارت
 لاوز لأن اف ىنع ناك اذا

 لامع نونملا يعاد ىلا نحنف
 لافت .تاملا "لح اذأ انيلع
 .لاصنو انراعا ىلا ىواهت

 لابج بارتلا ىف انم تيلاو

 لاقم يلع يغابال يف الو
 لاتب ةاذعلا  لاوقأو باصي

 لاتنكا ءاروعلا نع تلأم

 26يردروبيالا 0

 اليلق يدنع مريثك ناكف
 الوقع الو عورث ماسجاو

 الوبج وكشي اًناع معماو
 الياخ مهنم ذختاف ودع

  :اليوط هب ءانعلا دج ىذا

 اليج ارجع 8 رجم اف ىنو

 اليقث أمو نا كص ُُط

 نوكينا الا مهالا فرغ هلعلف ماقملا قفاوي ىنعم هلرا مل ينزع 1 )١(
 2 3 هدا



 دعس سسعسسمو

 ا [55

 ]| الزعالا كامسلا هتمه ٌةعماس هضفخي مثرهدلا ام اذا نم انا
 ل

 ” || الككمدعنم سيعلا لكتاب ا
 التم قدام فيلاتك,زع هئارو حابملا حابك مع

 ةديصق نم 3 يف 9 ب درشلا 34

 "|| لاجو ىرولا يف هايضيبيشو لالضبابشلا ليل ىلا يريسم
 | || لالج رابلا نكو ليلو ةدايس ضايبلا نكلو داوس
 ادم اال بيشو يدص دتيم الا ضشلا لق هرلا امو

 ”لاذقوضراعةنم باش نا ةلعت الا ءرلا باضخ سلو
 لاّةعو يهتشي ام ىلا مامز هعامزو ىتفلا زجم يف سفنللو
 لالم قيدصلا ينئيشرثكاف ةدهمالخالا تبرجو تولب
 )1 بحانمم ينرغالو نقل دوا برعم يار امو

 )"0 فان والام لقاذا دعانا الا نوندالا كصص امو

 لامش ءافولا اهيطاعي اني يل تيلو هيضترا لخب يل نمو
 0١ ددحلا ىبنلا نهنياو ةوبش لك ىلا ايدلا يب ليت

 لام منقتلاو يافع نم يلو يتورث بئاونلا يديا يبلستو

 عامج لاذقلاو اغابص ميدالا عابشا ةلعتلا(؟١نيي مل يذلا ,عحملا )١(

 "|| ددوتلا قلمتلا (4) هيلع مزعلاو رمالا يف ءاضملا عامزلا (؟) سأرلا رخوم
 كقفاوت مل يا لاح كب تبن (5) للذتلاو مالكلا نييلتو فطلتلاو

202 



 فس دسلئاضت نأ ا ردل#
 برشمب تيضر ناكملجلاهفس [|

 ادعاق كشيع" ره كل سع تال" ١

 يننابفلسفيسلاكق رت قراف |
 هته كسلا باهذ تا الا ١

 اف ايهرففلا ١ رثقلا :

 نمكانذا اهكاند نغ ضر

 الك روق رجب ريخطا لصو

 هدو سراغم تابخ رداغ نم

 مريخ عاطلا مالا
 (#) ”ضض لا

 له

00 

 القتتم زا لاكلا تلظ

 الملا المدق نلاحا ة3 وا

 "الفلا ةيصان نهب تييف الف
 الّجحاو بارقلا ىنخا ام م

 اللذم شفت نا الا ثول ام

 ا السوت“ نا كانغا ام كانغم

 ىلجتل مث دي 59 سلو

 (| الظنح كلاونج ادهشمهترطما

 91 ءافولا هل تضف امان

 | الكت نا مدنع ةليضفلا بنذ

 2 سوا ولاقت

 || هتمعاسلاقي اهتعراق كسعتمهاس
 | الفلا ةيصان اهم يلف هلوقو ةمهاسملا يف هثبلغ يا هم. سا هثمهسف همعرأق ةمهأ لم ْ

 امك تاولغلا امم تقرثخا الفا داراو لحال هثيق 3 ودو نبارا ىلف م

 هرعش
 هشمه ضءماسو ةكرملا ىلع هنخي نال ىلف نم عباصا ع

 ايسسا يقبي ءاملا ثكمبف لوهمخلا ٌتاتن تاقب وم نم هيلع اصرحو هل ًاحصن
 مونلا شو ةلوليقلا نم ضاملاق (9) لمككا ردبلاهب ردبلا يرسو ٍْ

 ىتح هنع لفاغتي و لوقا ام نود معاصتي هنا دب ري ةزيبظلا يو ةلئاقلا يف ظ

 ةيلجب ابلطعتل هل كفاح كاردا نع هساوح بين: مئابلا مح يف نوكي

 هل ةقيقح ال كيف لاقو ًابذك <يِلءعدتبا ل وقثو موتلا
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 بلطم لك ىتمه يدنع رحت
 يكتم لوزن ال ادور تلزاعو

 اشملا لقلق يذلا,ملاب تلقلقن
 اهفافخ انترا اناراو ليللا اذ 0 ْ

 ةجوم ربظ يف ا 3

 ب ومن 3 تنل 0 الأ

 هل هحورءىرما حورتدرو ام

 2 ثغتنا 3 ةناثغ

 أ 34
 هلي زأ لولا فار ميركلا اذاو ظ

 ةكرللا شنو هلقلت عج

 ةديدقلا

 ثع وهف لزدو ف"عد ننعم ٠ 2 وثغوةن انءو برض

 0 ِك ا 0 ظ 0 يفاو 00 نو كلام يفا لبو

 07 | لواطتلاىدلا ينيعيف رصقيو

 ]| لزالز ينميغلل تدب نا ىلا
00 

 لقالق نبك شيع لقالق
 ١ | 7 ا 0 1 211 ده ًّ

 1 1 اوس نحل اماراح يبت مر

 00001 لوقتام !ييف او

 " داتلاوءدنع يناحلا ضرولم قل

 اكأسو فويسلا الا انل نشلو

 لخاب وهولخاب نعتبردصالو
)22( 

 7 لك الا فعت نا كه سلو

 د يسلبا د ريتا ن

 ”لعرتي نأ مزحلاف لزنم يف
 هحتزا اذا هتلقا لاقي هنال قلقا ىنعي لقلقو ةكرح تمللق )1١(

 لقالقاو لقالق اسيع دي ري رغسلا يف فيفخلا وهو لقلللا عمح لقالقلاو
 انركس اناراو (؟)

 عمج لتاقملاو ةايللا نميمي* ردصم ايحم عمج يباحلا (؛)
 باب ما نإ ثغر دم. الغلا (6) ' لةقلا وه ليخ٠ اضيأ وهو لتتم

 ةثانلا ءادحولا 2



 لذلاهبنوكي شيع ين ريخ الف. ُةَتيَأر هوجولا "يا نم زملا دْح ||
 لقعلاو محلا ةنود هدذي ملاذا دئاق ةعيبطلا يعاد نم ءرالو أ[
 ْ ولعينا ءرلاو وندي نا هرمللف ىلع نمسفنلاو عبطلا اذه برتلا نم ِْ

6 

 26 تاصلا 2 ْن ةيما 36

 لبنتو كيلا ىفدا امب لعت_ اعفاي كتلعو ًادواوم كتوذغ ْش

 || لمهث ينيعو ينود هب تقرط يذلاب كنود قورطملا انا ناك
 لمؤأك يف تنك امىدمابملا .ىتلا ةباغلاو نسلا ل ١

 4ك 0 7 :
 لضفنتملا معنملا تنا كن اك ةظلفرابح كيم ىئاس

 لعشي رواجا رالا 5 تليف ٍينوبا زد 2 ل ذا كتيلف
7 3 0 

 لقعت تنك ولدينفنلا كي أر يفو هبار دنفملا مهما ىتيعو

 لكوم باوصلا لها ىلع درب ةناك فالف ادهن

 »6 يتلا بيطلا وبا 6
 لئاقانا امل انلخ ايشخت الو "لئاخلا اتابف يقدواي 1 : 1 / ١)

 لدانحلا لب نم نطق ا هنسأ ب ئاض نم سا. ساسخ ينامر ١

 لهاج ىب هنا ىلع لبو ةلبج لبجي وهو يبلهاجنمو
 دّيذملا 0 هب هليقعسا هوركملاب ةهببجح ردص» هيلا )0

 ةليخلا عمج لئاماو ثنّولل ةراشا مسا اناهو رطملاقدولا (*) طخ
 رطملاب ةقيلحخلا ةباحسلا بو

0 



 |ا51؟

 | لأ ايمان | اكدو اديلت اذد'سولدحسانلاانقسنحنو
 | لواط 00 ا ل رت فترشم لاجلاواع لجان

 6 فيرظلا باشلا
 ل ىواوضري ناكناىوبلانمو لحالوويدل طبر ال كمالم
 || لهج هب نيفراعلا دنع لهاسجتل افاف ينع تدوم امو كيلا
 ا | له الاو حورلا هنود تلاق اير لد اهاوضرع اذا نم يلهاو يو رب

 || لدشل ركذ نميلالهالراصو اهركدوي كلب يدانلا يف ثدحت
 ١ اواعيو نودظلا يف اونو انب اهرثكيواولقينا الا بملا امو
 ٍ لقعلاو يأرل ىضتقامألايز :عو ىوللايغتةييذلالايتقر تا
 1 دبل ا ىف ًاوام حاردقو نبا و تف يا اهتاون

 | لهايلوبي رغب ٍلوديحو ىح يلو حابميوأ ميلودي رط
00 

 لصتلاىنجاموارصتلااماياراصق ىنملاوا ايانملا اما دهجاس

 0 لاييتلجتبإو ىيلاطم يتمح ىلصت 1 نايف
 1 رلا - هملالو يفكت شطإالو . يلوقم هافالو ينبع ترن الف

 كازدا لكب مصل كى أر .فرأع انا يذلا ارمالا فرع نمو
 يذلا رعشلا هللا 00 ىرما قلو يقباغ ىاراصق .(1) ظ

 :  نذآلا هيت زول

000 

 - ويد



1 

 2ع كر 6 : 3

 "لطاه مهنا لك اهانعدق من لزانملا ممر ءادييبلاب كجاها
 | لاعزس ثمعشا ريغ اهنمقيب ملف اهويذ تاسمارلا اهيلع ترجو
 || لئانب دوجت ناانيلع زغو املالد داوفلا قار يتلا رايد

 . لئاجلاب يقرت اماعن يعارت لفطم مما اذملا هالك نها
 "يكول ءانالول انل لت نم لع نمو تناك ايد
 لئاسفش كياعمب رافولعلا كتأ اندمم كرذيل يعاسلا ايا ال

 م أفريغم وامنونض يسحو رح ازرضخانا ا ام يوتسل لبف

 ْ لطابب قح رب افلتخا لاق ىرذلاب كحيو بانذالال دعي لهف

 لئابقلا يف انب لس اليلق رأت“ اودع ضرا نيلالحي انسلأ
 || لئاوالابوطخلا ينيلاوعلارماو ادنلابو لاعفلاب انقبس اندجت

 أ[ تاسمارا (5) .بلحسلا محسالاو اماحو ايسرد ابا
 ا ديري عمادملا ءالك (*) دتولا تعشالاو راثالل نفاودلا حايرلا

 | بقرت ىعارتو جاعنلا دهع ةبب رق ياو اهلفط اهعم يتلا لفطملاو ةيبظلا هب
 1 داولا . 40( رخلا تبنت ةلمر يشوةليمخ عج لئاخلاو مر يعنرتو

 | فيعض كنا ىنعب كياع عبراو كنع تدعب كنأن (5) عارسالا
 || ضرالا نم لهس يسحلا (3) قيطت الام هتناو قيطن ام فلكتف
 ١ فلي رأت 69 حج يا نيدض هلعلو نودضلاو ءاملا هيف عقتتسإ

8| )9( 

 أ م
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 ع

 2 لدعا ةلاسب اهبصت مل لئاقم ل نيت

 الخ هتف قوف 00 راس ءالظلا يف لضي فيكو
 7! نيلقتلا فرشا مهارا يفاف لاا رثك بحل

 قاوبلا ركل را عب

 تامئار ركنا نيح .ملقاو

 ىشغاّت سلو بييشلاب ثبعاو
 نوهاف يرك قتلا عسو اذا

 هيتدربب فافعلا قلع نمو

 راوس نع مصاعملا لسا يلف

 ينم مايالا ةشرل ذوو

 هوس رهدن تنم ينكلو

 0 دا ا ع
 ةاايقلا الو بالتجا الف ديل
 الاون الو مورا اماج الف
 الاثم بسح يذ لكك نوكل
 || ""الالحلا رصتلا رطقيف مارحلا
 الاحم اهاباق قاض دوخي

 ار تاره ىأر
 ””الادلا بصقلا ارح نع الو
 "الاب "يدل ماثللا معن ال
 'ةلآنع ىعدي يذلا ءادلا وه

 الملا قزر نم لك محو ةنم صقنلا لاني نم مدعي

 تتفتح

 عجح لادخلاو نيلجرلا ماظع بصقلا (؟) بعلا ثبعا (1)
 : :  هلوأتت اذا هشان نم ةرملا ةشودلا (؟) مخضلا ءىلتما وهو لدخ

 ”تصاو تيلتبا تنثم (4)
| 



 يادجو يلا هاي اه ديلا ٠

 رك اهب ةفراعب |
 عجن هرمنا يناكو |

 ا يف ةضافم كو ]

 ارانص اقدح ابدلا ىدها دقو[

 هيطغيو هولعي ا

 لمالاو دارحلا نود! اهدرسإ ا

١5 

 ًالاضتلا ٠ "يود رف 0

 "؟االانم .مدحم .طانم 8
 الايقلا مديكي نإ مذا

 ' النا متيده لولا در

 الازي نا ةفيخ ضرعلا يمحو

 "وا طبلا كك تلا بكطاذا
 دلع ه4 دف دا ايمن
 ' الاخ دع ره لهو , قلاش

 لل تارق اذ

 الادتعاو انيل نمحلا دقك تدل بصلال و2 000
 اهدصقيوني يتلاةهجلا ياةيطلاوأسلا )١(

 0 راف ن1 اا ةردهلاو هانعم لدا ةنال لق مثاب هيبشتلا لع ميظخعلا وا ظ

 ليفا اددحاو ليالا راسل ثوص اذأ

 اذا جيبدلا رون ييك نم لعاف مسا يباكلا (5) ظ
 هرمثن وهلامهال ال هلامعا ةرثكل .ذول رين: يذلا فيلا اده هب 1 8 و صقل

 :دشت يكتو عردلا اهب داراو ةعساولا ةضافملا (5) ظ
 يع ل2 ازرع نفسا دقلاو

 عماجلاةليسلا اهردانو ءاملا نم ةماقلا ىنعمم رذئنيح ريدنلا نا يشن
 5 دارجلا رفضا ارذنلا .(5) ١ ىيريلا ام. ةحشنلا يف

 لبق ةقرفثم عردلا تاقلح هبذ ضب يف اههذعب لخادتملا لاخدلاو ةابد

 ديسلا+ر كا 5

 يا هلعف لثم ل هن ينس اريدغ



 ا

 الداإلاو ةبالا ملام ايضا جرما كقلعا دقو ا 1
 |0000 لق نيل اوده. ىتح ناثلا اوساسمالسالايفو
 ا | ذل لع نرأك تارئاي_ دالبلا اوحتش مثو
 )70 .ايبرللا اهب ىئرا الو عي تزد ال مث - الواو
 االاعف مهمركاو مثزعا ع نرا لئابقلا لع دقو
 "الاهم اوهو اذا مومظعاو .الوصا اوبسنلا اذا مهحرصاو
 أ | الاوز تنما ٍةأود طعيراو ىلايلا جك لاتأو اوقف 1
 أ القن لع اذا. يدانلا فو افانخ اوبكر اذا .اوناك دقو

ْ 
 كب كى 0 3 "نيكو مثأبح ةعش مهيلسي و | ©

 '"بنع نرانزو ررسلا يف ةنل باتك نزوب رارس عمج ةرسالا )١(
 داراهلعأو ةلغ عمج لاؤلا (5) اهطوطخ يا ةهبجلا رارضا دحاو وهو

 اوإ اذصلا نم اهيلغ تنثو اهب قلع ام وا:اهشونق: نم لاهلا هبشا ام انه:اهب
 رمح ًاهترغا لع نأك دارا دنا وا لمدلاكر مح طقن يم يتلا مدلا راثأ نم

 ألا امن لانلاو كرديال امم ايابملا ذا ءافخ امه'يب براقتلل لازلاك يم ىتتلا ايانملا

 هىللا (*) زيحتلاب ةفصو حصيل سوسحلاب يناغا هبش امناو كردي داكي ال
 1 عمج لادف او جيجضلاو تب وصقلا وهو ءاغرلا ىلع امام لاصفلا ىغراو ةمينخلا

 ||  لجرلاو دو لج عمج لاجسلا (4) هما نعلصف اذا ةقانلا دلو وهو ليصف

 00 (1) ةينءلا يثق ةوبح عمج يبجلا (5)  داوجلا

 0 اان تح هريقو هيلع لاطتساو اطس اذا هنرق ّلَع لاد نم ناكم



 1م 5

 الازنلا اوردتباو_:رارقالا ىلا .اعارس اوشه لازن تسد نار
 4 3 . الا
 الاصنلاو ةنسالا نووريو مهفتعحل راثذعلا نوكيا

000 

 الامل نعأثب يداولا اذا اهاوه .:ىع ةييفلا نيش

 م 2 ظ 9 : ِ
 الاوط احامرا نولقتعي و اراصق ارامعا فك”وقتيو

 يف

 لإ ٠

 "العن ةفعار درملا اوداقو ارودص ةفسا 00000
1ْ 1 : 1 6 
 الأم تيفتو ادماح كيفت انام دوج كشك دياب

 الاختكأ رمتلاب: ضرع ملا سبب: فروع تاحتتاف ل ١
 يتلا ةقانلا يفرءارتتك اع عمج راثعلاو نوعرمدب نركب 41

 ضرالا ىلع اهنوحرطي مهنا ديري رهششا ةرشع لآ | تقو نم اهيلع ىلا

 مهفدرمس بلاط تا مهيفعمم اورقيل هنوني مهتأ ةنيرتلا 0
 نورخدي نوبقثحي () ةراغلا يئاهودع دعشا يتلا ةريخملا (؟)

 جابتالا (4) مهقوسر ميكر نيب امنوعضي يا احامرا نولمتعي و

 تمزح يلا ةبرقملاو ربظلا ىلا لهاكلا نيب ام وهو كبرحتلاب جبث عمح

 الاج تانضح ةبه ايإع ل تقوي اذ مج وأو

 وهد لسيعرو ةلعر عمج لاعرلار يشل يف اهيديا تدمتلعقو بوكرلا |
 ىلا نيثالثلا :زىه سقملاو بتقملا نم ددعلا يف برت» ليخلا نم ةدطق

 ٠ ضفاحلا عزن لع ةبوصن» ةيناثلا لاءرلاو لصتن وصنتو نيعبرالا

 هةيقر رعذلا ريصت ليخلا نم ودو درجا م درجلا )

 بهذي و توفي هلعج هايا هتاف عراض» تيفنو نيبكي فشتسإ (1)
 هنئع هب
 ل
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 الايغ هتريشع لع روكي ادغو ءاماوللا نم بحصت الف
 "ايكيا يتصلا# يوني نأ كيسدبا تسل لاف ىنعياشو

 االاطملا فخي ل هاوي اب دعو بادها هتقلعا تب

 ض 0 ام ىرولا ريخ مثو اماوابا نيمركألا نبا ان
 ا ودقع اذا مهةثواو الايك اورزحا اذا مدشا

 ' اقم اورخا اذا مهقدصاو امولح اوردق اذا مهجراو

 الاححلا نيلخ ثارفخلا اذا ادوع تارمثلا ىدا مهبلصاو

 الاعتشا لعتشت برحلارانو احاقا مهيلهاج تيس اونغ

 لالا ميبئارت تبضخ اذا للبلا 2 امل معسو

 دايك ليغ ا ةصيماعطب مدخي يذل ءيندلا لجرلا دغولا )١(

 ُس درفملا نع عا ايربخا امناو هيلع قفني و ناذالا هنومي نم ودو ديجو ْ

 أ نيريثكلا 0 لق هتريذع ىلع هلقثل مهتلزنم هليزنتب غيلبلا هيبشتلا
 ةيظأو ةئاندلا نم هب فصنا ام ريغكلل تبث ام ةلاقثلا نم هل تبث امنأو
 دحاولادب اودي ريو عمجاب الأب كابل ةداق ترج هنا ىلع ادغو هنوك يف
 ردرالو يلالاو يسياش )©(  - كلذ نكمب اوَنأ نا مهتداع ترج 5

 ىطرالا ناصغا وهو 1 بده عمج بادهالا (*) يروما لع ظ

 | ةأطرا هتدحاو بادعلاك هرثو فالخلا روك هرون رجيش ىطرالاو هوحنو ||

 || وهو لح عمج مولحلا (5) فويسلاب اوبراضت اودلتجا (4)
 ءالا ةذيدشلا ةب راجلا نو ةرفخ عمج تارا (1) لقعلا

 نيناآلا ليلالا (0)

22 

(0) 

 أ نى



 انم ءايشا لع يفاو

 يطق اال ش

 لصاو كلابح تثرناسانل ايفو

 هتدجوكاخا فصتت مل تنا اذا

 هيغت نانم فيسلادح بكري و
 يتنظمار بحاص ام اذا تنكو

 مرأ ف نما رهظهل تبلق

 دكت 'وشلا نع يبسفن تفرضنا اذا

 26 يدروبيالا 6

 امه

 نا مل دبعلا متاد كوش لاو
 ةوادعيذنمتب راح نمب راح 1

 لزنم كبابنوا مصخ كازبأ نإ 00(0
 لفعاف تمورع نا لان حلو
 ليقع خا كلش اري ذل

 لج امتببر يف امو يطسو

 لمج كاذ ىلع ثص وذل اهدق

 كدت بنك يل لئلاف كب

 لقعي ناكنا نارجملا فرط لع

 "” لحجز فيسلاةرفش نع نكيملاذا

 لمفا تكي ذل اب أوس لدبو
 ' لوح ائيرذألا كاذ لع

 تن رهدلا رخآ هجوب هيلا
 اهاطم ةديصق نم

 كوول [سانم تنجان ناو“ .الالظلا لعتنت يضواعرلا
 أمم

 ' الاجل لامع ع ليو ينم, تسلف ءاركدلا قرا ف

 رخأعلا ىنعمب يد ندصت ليلا )2 لعب اينو كربق كازبا )0(

 سرألا نحلاو هيف ىلأر ءاسو هيلع تريخت'يانحملا'ربظهل تبلق ()

 | نيدحلاكقيدصلان دخلاولاملاةرثك هارثلا(0) ءايعالالالكلا (؟)



185 

 | لسرهدعن اميذلا لوسرلات:ب ةدلاو ريخ ياو يهصولا يببا

 3 .اولزن ىغولا موييف ليخلا قياوس مهتلاس نا يوتك موق نيو ْ
 21 اواذبن ا لبالاواوبكر نا دسالاو اوبضغنارانلاواوماحنارغصلاك

 1! لتملاالواموياهسبحت لكشلاال .اعم دايجلاو اياطملا نيبكارلاو
 ظ الجن ويعا مف يندم اللو مهحامر نعيداعالا نويعوضغت

 ْ لجألادب ىصمي نأ عوجر الو فقئتب ايندلا ىلا داعملا سيل
 10 3 - مس 1

 لسي نمو طعي نم مظعاو اموي : هلهأ تنا ىلوم مك هللأو
 حو ءاطعمو نروغيسف و ةردنقمو ءاعنو طلحو وع

 .لوالا اتاياةعجار ريعو ال ةايخلا قبتنا لمان نك و 6 » : 0. 55 3 ٠

 ا ا

 2 سوا نب نعم 3

 لوا ةينلا ودعت اننيا» لح - لجأ لاو يرذلام كره

 امس مذلاو رشثلا يفيوادتلاب هصاصتخاو أوس عضوم غصو ةماث ظ

 | رشلاب يرهوجلا همخي ملو ءارقتسالا لع هفقوتل دي رك أ ءاعدا اذكف
 | نزولا ةماقال هطسو نكسو فاككلاو نيشلا مغب لكشلا 01(

 | لاتع عمج لقعلاو ةبادلا مئاوق هب دشن يذلا لبا وهو لاكش عج

 لأسي يف ةنل لب (؟)



 ا م

 هلهاك يلا نم هالماو امانس هريخب يناقلاو اليلق لاخا|
 "هلزابق قشنأدعي|مكرقلا ليوط الخ ناك سعضم ناحم مرقب

 " هلقاع طشني ال لاقع كاذو هقاس فصن يفمرقلافيظوخ

 هلئاوا يدق هاصوا كلذك هلثيو ىلا يناصوا كلذب
 همن وهسس

 اهعاطم ةديصق ن» 26 يضرلا فيرشلل 6

 لذملاو موللا هيف بصلا ةفاو لغش هلامسلق لغش علا بح

5 1 2 
 "لقا ةضرا داع لك ماعم كوالا ادعلا ينزيش 1

 وعلا هبايعت ف ميرا قرخو مهسو ا يشمي

 ””وائس اذا راع مثدنع دوسجلا ةيساوس ليج ال سانلا ميوق
 - ني يي حس ل سس

 لبح ةسسهي ملو بكري لف كرت يذلا بعسملاو لخلا مرقلا (1)
 ةئسلا يف هلوخذب قنا يا هبان رطف يذلا ريعبلا لذابلاو ابعص راص ىتح
 نأ وهو "لسا ةمس. هعسو ريعبلا زحو زكا نم رح (9) 0
 لبح لاقعلاو لول ئوشلاك ةزملا قبثف لثفي مث ةرفدب ذختلاو دضعلا يف "حي

 ابلسرا اذا لبالا طشن عراضم طشني و هعارذ طسو يف ريعبلا هب لقعي
 ىلعايمو ةلق عمج للقلا (*) ىعرملا نم ةعوتمم تناك نأ نسي

 لثفلا وذ قفارملا نم وهو لتفالا عم لتفلا (4) لبجلا
 ةيساوس نا ملعاو ماوألاو ةسحلا يف نوواسثم يا ةيساوس (5)

 لثمدرفم مسا وه ليقو روهشملا وه اعمخ ةنوكو سايق ريغ ىلع ءاوس عمج ظ



 ام

 لاقصلا تاهرلا ىغلتو . يلاوعلا برح قوس ماق اذاو

 يلاو هلا 0000 ارحات يفأنم تاراكو اهلالد تك

 يلاوألا رافقلا نم ىنيعبتا برحلا لعتشا اذا الفلا عارساي

 لامنلاو ا نيب تالئاس يداعالا ءامد يرت ىنيعتتا
 يلاعف نم هتيار ام يركذاو ا 0 نم يدوع من

 لابشالاو راغصلا كينبل توف موُملا أ مجامج ن نم يذخو

 >6 يرمدلا 8
 هلتاقثو ىرسلا لاوها لتاقي افأك ءودملا دعب اعد عادو

 رإاهشولح ارخلا عك توضب هوجن تيدا توصلا تعم“ الف

 ' هلخاد تيبلايفوهو يلكت جرخاو اهؤض تسقثا مي "ران تزراف

 '”0ا ناك الفرش دوو هللا ريك يار ايف
 هلئاسا هيلا دعقا لو تدشر أبحرمو الهسو الها هل تلقف

 7 هلعاف انا لزان قح ةبجوأ هادعا ناجم كرب ىلآ تقو

 0 اج لعلطخت ضرالازم تكردا ثيح هل تطخ ضيياب

 111 0 ماركلا ضيا ناحملا -(2©) . تدقوا تيتا (1)

 ناجملا ع ارك ريمضلا داعاو هرضحاو هاويها هدعاو نيج اهدججاو

 فِ نوكي امانه لعنلا (*) هيف عجلاو ثناوملاو ركذملا ءاوعسال
 لاي هنال لظحم هل لطخت هلوقو ةفف وأ ديدح نم فيسلا ذمغ لفسا

 ا داو فرصتلا نم ةدم اذا انالظحو# الظعيو الظن هيلع لاح ١



 املإ
 5 4 3 نا رؤس ب و

 / 020 ا

 5 د

 هل ريخ هزع يف ىتفلا توم

 يتمهف ديبصلا دين قيوم ١ نا

 يتبسن سبع. ناسرف تركلا وأ

 قملا» نان : يدم يلباذب و

 ةضافن جامعا يف يرهم تيمرو
 اذا ىتح الجم جابملا ضاخأ

 لكك فرط ريسأ تيب نا نم

 لزعألا كاوسلاو اي ثلا قوق

 يل رثي ءافنإو يكو كلف
 لزؤحالا ديدعلاؤ ةبارقلاب ال

 لصنالا رافش نم حدقت رانلاو

 لجحم ريغ .داع ةعبقولا دهش
 اد نمو

 رمملَذب ةاحلا أ ينةسل 3 1

 د ةذإب ةايلا
 2 للكنللا نم أك هملاب ىنقساف لب

 لوا ناب ىلا منجو

 اننيا لاقي
 يلايبلا .تابثان اي ين راج

 زا يدانعو يثوادع' ىف يديسا
 رغيصلا نم .دشا ةمخ ىف لا

 رهدلا 4 تيرضاؤا 8

 ليلا يف تفس ترانا.
 ريلا" ريس الا راسم ا

 داوس نعد | عدصي مثدا

 ههيدفاو هسمنب ضشديفب

 يلاوش ل ص

 لابجلا تايسار نم ىوقاو

 يلاوخلا :نورقلا+هنع تلت

 يلالض .لنرع يندرو يناده

 لاعنلا حادتقا نم هارو ق

 لالف ةرغ هيليع نيب

 يلامو لاتفلا موي يسفنب



 يل ا اذ ايري . دلل لها ناذؤد وه يوت
 "عاف لئاق تاون ىذ ةكنيأ لبس خم مويف 0

 "لان هلئان نمو ”لعف ٍهلمف نمو لوق هلوق نم
 ' حالا دليلا هنم حري «ةلفميذلا لوقلا لئاقلا
 . لذاعلا امس طي هلو هئاج نا لئاسلا منال
 دولا لطللا هنم لهذي ىعوا موي ةنعطلا ٠ عاطلا

 © يسبعلا ةرتنع

 || لحزاف . لذ رادب تازن اذاو لكنعلاباقر يف كفؤيس ,كح

 )"0 الل ىوذ تيتلاذاو ماظ ._نك رلاظب تيلب اذاو
 || لفحجلاما>دزأ نمكياءاقوخ رقييرك موي كاهن نابجلا اذاو
 || لوالا يف اللا قح اذا مدقاو اب لذحت الو ةتلاقم يصعاذ
 || لطسقلا لاظتحتايرك ثم وا هبولعت ًالزنم كسفنل رتخاو

 ' لددجلاب ةتديش واو يرصح  هتافا نم كيب ال ثولاتف

 ىوري لماحلا تختلاو ضيا ىهنلاو ىدنلا ىوريو لقشلاىحجلا (1)
 مم ةعام الا دالفا دم الا قو ا تقحطعأ

 الكي عرب 3 ١ ا 2 ( 0 1
 0200 (53  هدانعلا تلا 181 كنب فوزيو كعاو

 اهنم يوري

 د
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 0 محلا

00 
 0 دلإ تم حرم الو قفكتم ةلع نك | ع زج الف

 و واقالا باقعاب 0 ىرا الو يملح لاهجالا ثدزت الو

 لهجموههل

 26 صربالا نب ديبع 6

 " لهاج انئاعسم نع كنا اندم ىرع للا 00

 "ملا ايبا أبت لض انتاباب رعت
 ” لفاحلا ةضجج ىلوت موي ىضولا ةادغ اربح ا |

 7” لهاك هنود نم تلواحو . .طقأم لع ادعس ار ٠١

 . لعاشلا بهللا ؟تمناك البذ هل عرس اودرواف
  لئانلا فهعرملا انيقتلا اذا مثولعي فك (رماظو

 هنعاحو ورق ريب يالا ف هكتار رهلار جالا هنلاب ةلحلا 0
 هانغب لاتخي يذلا ربكتملا ليختملاو طاشنلاو حرفلا ديدشلا حرملاو سانلل

 ثِ سايقلا ذا ةردانلا عومجلا نم وهو لهج عمج لاهجالا (؟)

 عاونا يف ةالعملا ةاعسملا (؟) . ةملا لمغاو لوعفو لعفا ىلع لذ عج

 ] اي اال ا (©)» ةمكلادلا
 لفاجلا ىوريو ريغكلا ل 'ؤ لاو دا.حاو ةياور يفو ىغولا ةادغ (©)

 برملا يفقيضملا طق ًالاويتاىوريو اول (1) روعذملابراهلا يا
 نمضي ور هنود نمو تدراطو تعفاد يا تلواجو يوريو تلواحو

 وهو لباذ عمج ليذلاو انقلا وهو فوذحمل ةفص لبذلا (7) هفلخ

 لهادلا ىوري لئانلا (8) دلجلاب يا ظيالاب قصاللا قيقدلا



 اا/8

 لضفللا ”لضنالا ناكو مهياع لضفت نع ”ةطسب الا كلاذأم و
 . لام هبرق ف ل ىنسحي اب زاح سل نمد افك فاو

 ' 001 هاارتصو تيلصاضياو 5 داو باص ةلالا
 هن

 00 ةنع فرمصاو ةتيمأ ىتح عوجلا لاطم مدا
 لوطتم *ىرمالوطلا نم" لع هل ىرب آل 5 ضرالا برت ةيفتساو

 لك أمو ىدل الا 4ب ”شاعي برشم قبر ماذلا بانتجاالوأو

 'رمتا اير الا ميضلا لع يب مقل ال ةءرح ًاسفن نكلو

 اهنم

 1 | ةااالو ىنحا ةيقر لع ايحاض لمرلا ةنباكينيرت امأف
 لعفا مزحاو مممسلا ب باقلثم لع هرب باتجا ربصلا ىلومل يفاف

 5 ا” افلا اع . .انفاو  ىقاو أيا مدعاو

 ميشملا (؟) يقلتلا وهو لاعتلاك يمه ردصم للعتملا )١(

 نم درجلا تباصالاو فيلا ضيبالاو هتعيش يس هناك مادخت.ا عاحشلا

 امردق اثير (*)  ةيوقلا ليطعلاو سوقلا ءارفصلاو هدمح
 باتجا (5) سما زرابلا يحاضلاو ةيحلا لمرلا ةئبا (4)

 لباةم عبضلا نم بئذلا دلو ةهعبلاو زازبلا ةعثما بايثلا نم زبلاو طقا
 مسا ةدعبلاو رتثنا مدعا (1) بئذلا نم ميفلا دلو يثاو ةرابشعلا

 ا هسفن نوصي ال هيذلا لذبتملاو ةديعبلا ةمملا بحاص داراو دعبلل ظ

 7. تهادتقات



 ا

 ©« يدازالا يرفنشلا 6

 . ليمألا ماوس لها ىلا يناف طم رودص يأ ينب اوهثا
 00 واياطمتايطل تلشو . ”رمتم ليبلاو تاجاملا تح دقف
 لاوحنم ىقلا فاخ نمل اهيفو يذالا نعمب ركلا يأتم ضرالا يفو

 لقعي وهو ابهار وا ًابغارىرس ءىرما لع قيضضرالاب امك معن

 | " لأيج هافرعولواهز طقراو لم ديس 00
 | 400 زن ذخت "رج ا يناجلاالو ميدل مئاش رسلا عدوتسمالطهرا مث

 ١! ”لسبادئارطلاىدحاتضرعاذا_ ىتنا ريغ رس 00

 ظ " لجعا موقلا عم ثجا ذا مبلجاب نك ال دازلا ىلا ديالا تدمناو

(2 

 ) )1١كرما يف اودجو اوهجوتو أوريس ديري مكيطم رودض اوما |
 ) )5تايطلاو ترمذ>و تأيبش يا تردق لوهحلل ءانبلابتمح

 ديسلاو كريغ كلود (4) .ضعبلا لفلا . (*) :ةعلفا يق
 أ هيوشي داوس هيفام طقرالاو ضايبو داوس هيف يذلا سلمعلاو ىلن

 رعشلاتاذ عبضلا ءافرعلاو سامالا لواحزلاو رمدلا هب داراو ضايب طقن
 || الأ طهرلا (9) م يو عبذلل م .ا لأيجلاو ريغكلا
 ْ الا رشذملا عئاذلاو عئاذ هناك فورو عئاش اولا ف ف ةلاوموقلا

 يملا يبالا (5) شافي مهمدل ناكمو مدنع ضيا هناكسم معد ظ ||
 ةدي رط عج دئارطلاو لطبلا عاجشلا لسابلاو ٍيضلا نع مدتملاوفنالا
 درطت ىتلا ناسو هلا انه دارملاو هريغو "اس و

 | ) )0مادطلا ىلع صرحلا ديدشلا عشجالا

١ * 



 1 ظ

 امو ىعار باك انو حلب

 داوجلا ربظو الا تبالدأ

 مادلا لبتق يفارت ًامويف

 بورحلا هاك" ينارت امويو ْ

 همون كي تاب نمل ”ليوف||

 هسفن يف نرظ نأ ليوو

 0 افلا تالا

 عادجلاب ينةاج كتر

 عرش انقل 50

 5 البلا تولب قيدصلا ناما

 الييس يناجوبن فعشلاعأ
| 

 اليقلا يريغ ”لم اذا ليقم

ج يسما نيحايرأا نيبو
713 

 وكاو ناطلا درا
| 

لا ماسحلا 00 فارب
 ظ اليقم

 59 يجحنو زيرزعلا
1 

0 0 ايفو
 

ا ايلا 7
 0 "فرس 

 | يرمأب بف
 ش الينا ©

هع ب رظنيو
 هل 

 ل

 "ا ةنال لوحلا د نيم ) ١ طدغلا لمورلا )١(

 هنأ دي ري ةبدحم يا الكألو اهب ىعرم ال ةلوو لوو ةلحمو ل ضرا

 نرابكرلا ناسرفلاو لاجرلا نم عوبملا مزهبش يحب رذي الو اهيف يقبي ال
 الكلاو ىعرملا نم ةبدحلا ضرالاواخت اك ر.نمولتف
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 تيان

 رجواقاقر ولعل دق ل وادع اهلالخ ي رجتماط ا 0 1 ٠

 ”الودج حضاونلا هيلا انلصو هوم مرصت اهنم لودج اذا ا

 1 اينعو 2

 ًالدعاقشلا ئانىوسافبابذ انفويس نم هلا دق ادرعا ٠

 الثومو امرك ىوثماندنع دجي ةبانج نع انقايوا انتأب نْف
 "اول تف انرود يف ىنلا قالو انراج رداوبلا ىشخم الف ريجن

 2 ةئصلا نب ديرد 3

 ماركا كاذت عساوب سل 0 ءىث ناك اذاف ةريدتسم ٌةرخأ |

 هيفرط د>ا ىلع ضبقت ءيْدلا فطع ودو رطالا نم لوعفم مما ةروطاعل

 لع لاجرلا لابجلاب دارا امرو لابجلاب ة هئيصح ةريدك سه اهنا دي ري ه>وعتف

 مهني قرفت ال ضعبب ب مهضعب طاتراو ابها عاتجا مزلي هنمو هيبشتلا

 مت ع اطمالا )١( مسبب اهف ةملكلا قرفت مدعو ةوقلاب هموق فصي

 4“ عمج ماكألا ن نع ةفرح < ماطال ]1 نوكت نا زوجيو نصا وهو ملل

 ةراجحلا نم عمثجا ام وهو ةيبارلاكةفرششلا يو ةكالا عبج كالا عمج
 . ةراجحلا لورجلاو ظلغي مل امبرو ظلغ امبرو دحاو كو

 اهيلع ىقشددل ةقالا مو ةوضاز عمج حضاو لاو عطقت مرسصت 6

 ال يذلا لزعالاو قوقثملا عضوملا قشلاو هريشك قشلا بئان (؟)

 اهنع مزلي اموا ةدحلا شنو ةرداب عمج رداوبلا (4) عم حالس
 ضم

 | اللشم امثل الا باعالو فم نمال سى
8 5 

 دعت
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 اهماطم ةديصق نم 6 تراث نب ناسح “
 داججا ناك أمقالخالانمبحا ينناف ينعموللا يضغريخلا كل

 ظ ابنم
 االاكم لالبجلاب هارت رغا عراب بيشا لكأ_:م دوسن
 ””ةلوطت نم لع لوط اذ ناو ..العلا ىنتباو ىددلاىنجأ ىدننأ اماذأ

 ذل اوحاواناوسنم ىدناناكناو . انبابش نم ايشان قالب تسلف

 . داشعارم الا اذا ايعن الو رمال امم اذا ان. ريشلا لامف عيطن

 اللوم يأرلا مزاحانم ناكناو هلاسعفو همزح يف ةبرا هل
 الوا ريخلا لوا يف انرباكأ انل تلعج اننا الا كاذ امو

 00 ١ كد دحلاابن عبرت ارعلاومد !لسن نم ىرذلا نحن

 )0 ا ساتااعاف انيع هدا رتعباف اني رعلا ىف

 اهنمو
 00000 بايت دحلوب املاجي ةروطأم ةرح ان

 لوحا (؟) دجو يا ءافلاب ىنلاو ايثالث ىنج هلعلىنجا )١(
 ةبرد ممل قعاو قدا هنأ ىب :+؟ ةليح دشا يأ انريغ نم ليحا اناوس نم

 ءاهدلا ةيرالا (؟4) را الا لضعا -(9) ةبردو

 لصاتلثأتو ماقا عبرت (0) لايتحالا ديدشلا ل كوملاو ةليحلاو
 ةن الث" وا نيثعي رمم نيئليل ةريسم ضرالا امنم ناعم اهل ٌةرحلا (5)

 ةظيلغ ضرا اهتحت امو رادلاب تظيش امئاككوربلا لبالا لاثما ةراخ اهف
 | ورمج وبا فاق اهينادتو اهتراجح ةردك اهدوس امئاو دوساب سبل عاق نم |إ
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 قل ها د كا 0

 لئاسولا لان ال ام اندنع هل بنذم لكن عهتصلارايخا لاني

 لهاوكلاوادعلا قانغا لواط هرودص ىنيلارساا ١١
 ْ اهعلطم ةديصق نم 2 سفلا ؛ورمأ 0

 ل الا للعلا املاح

 : هودع لاتق ف ف

 ' : ١
 لاثقب سبل هرملاو "يلتقي ةقانخ دشرللا 0

 42 أم 0 0-0 ٠ ت6 8 5

 لاوغاةدانك قرز ”ةلولسمو يجاضم ىفرشملاو يناتقيا

 لابي سيلو فيس يذب سلو هب يننعطيف »2 يذب ساو

 لافجا دعب ةرك يرك ىلبخل لقا لو ًاداوخ بكرا مل يناك
 أهلمو

 لالانمليلق بلطالو ينافك ةشيعم ىندال ىعسا ام ناولف
 يلاثما لثكوملا دجلا كردي دقو لثام دخل .ىدا

 090 م

 لاالوبوطخلافارطاكردمب هسفن ةثاشح تمادام ةرملا امو
 1 ا يي 0

 ىوريو ع هل نوبلا تفد> معنا يا م دك ماس مع 0

 ىقفلا كلا (؟) رضفلا رطفلاو نفك اضيا ىوري نمعر هلوقو معنا

 ةفاص ةيبزألا :دديع اماهس اهب ذارآ قوزلا ةنودسلا .(60 0001 4

 هعبلط.يف ادهج كري ال يذلا ىلآلا (9)



 يب

 |7١ لءاق انأام هجو ىنع برغيو أهرادترز نا لوقلا "يلع لضي

 لطاب ىتحو قح الطابق ةلاح لك ىلع ايلعلا اهتيحو

 | لصافل يفرشملا ماسلا ناو مراصل داؤملا نا ىل بنذ الو

 37 لماعل يرهعسلا مع الإ ناو رماضل ىقناولا ناسلل ناو

 لطاملا ميرذلا نق هفورص ينتعفاد ًارهد نكلو

 7-0 نهو تاي ترا اهتعحتتا ام اذا مأيا 00

 يقبتو اهو لئاضف. اهتحنم لضفب ايندلا تاينولو
 0 لكيم تح يو

 لماجلا لقي نا اليلق ىشخاو المج سانلانمىتلتنا لق دع

 أ وهو فوذحل ةفص نيثملا بلصلا ممالاو قثاولا ةبدن يفثاولا (1)
 ب ناك ليقو حامرلا موقي ناك لجر مسا رم ىلا هيسل يحلو حرلا

 ةملح وهو فلخ عمج فالخالا )5 ةئيدر 3 رماو طحخلاب حامرلا

 قو )0 تالبلاو نبللا نما دام كج .اط 00 ةقانلا عرض

 ىئثح قست التلف اهبحاص ربق ددع ةيلهاجلا يف لقعت تناك ىتلا ةقانلا

 ”١ ةاوك منال ثومت نا ىلا اهيف كراتو ضبا 1 و تر ١ْ

 لع ماباطم ىكعت مل اذا ةاشمو ايالبلا ىلع انابكر نورشحي سانل
 اهعرض يف اهنبل عمتجا يا لفتحا يتلا يثو ةلفاح عمج لفاوحلاو مثروبق

:0| )1( 
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 0 : لماجو نهنود واش كلذو لئاوخلا نييداولا كلت نيب معن | 01( . : ْ ١ >*© سارفوبا
( 

 ”لئازا طيلخلا نا هكنودف. الءافكسفنب اوناب ذا تاكاف
 "”لذاوخلاابظلا اهيعارت لوذخ اهتاوخا يف يسيقلا ةنبآ ا

(40 
 . ل 58 هو

 لزانم عولضلا ءاننانيب ال ةيودب  ةيرتق ةيرثف
ْ 0 )5 
 لبانةلاوانةلاتمرامنود أمو ةمقؤأ ع 3 ىاولس تدهو

 "لاسر تارئالاو بتك اذ انلاو ك1 برش تي رغ اناوه

 لزاغملا لازغلا نرهنع دراطف ىوهلانم ل يخي يبلق ىلع نرغا

 لقاضفلا ايتام لفل بفاساو - اهلاصت 0 : ا
 لباذزه الو فيس رهتشي ملو ةرب هك اهيف بملا ىلتق عئاق 1

 لتاقم يكف يارلا يل تناو ةبيصم 00 ملا لكبار
2 

 اب هك دنعو ناخب يحلا يو بتئاه كديعو مادقل فاو

 روداص لماجلاو ةلفغ لع عدخت يناا يمهو ةلذاخ عمج لئاوحلا (1)

 هللاف ينعم غيلب نم رهظي ملو هباب راو هتاعر عم لبالا نم عيطقلاو لامحلا

 تفلخت ىتلا ةيبظلا لوذحلا (*) رواحملا طيلخلا (5) لئاح
 نب نق خو ملا ةمسل هي ريشق )غ4( تدرفناو اهبحاوص نع

 بتك هي يذلاو هيلا بوسنلا ىلع فقا مل ةيراقو ةايبق وبا وهو ةعيبر
 سادلا نم ةءاجلا يثو ةلبنقلا عمح ليانقلا (5) ةليبق وبا ريثق ةغللا

 ةرعضملاةااذملا ليما ليما برشو بيرع هلعأ بيرغ (1) ليخلا نمو
 فئاخلا بئاطا (10)



1 

0 
 لقاثتم ةضهم ىتح قثوأو هسارقرفمباشلبك منزلا نم ||

 "” |مارتم ملاطوا ةطقس وخا انعورب حابصلاو ايرثلا ناك

 """ لئابقلا كيلا رزشترظنناو لت ةداعسلا تيطعا تنا اذا
 ملل هه ]آل ا

 "*“ لصانملانهداغا يف كتباهو نقلا اهلاطبافاتكا ىلع كتف
 ” قلاملا نيفاوفا ىلع نصكن امبساك وحن ءادعالا ددس ناو ظ

 ”"لهاوكلاو يرذلا نهادر ىقلتو مسمو نخ لك ًايازرلا فاك ٍْ

 | لماوعأ !نيعرادلا يفت ط > دقو ةيلس حامر ١ تاّعا مجرتو

 لواطتملا رصقي يهانتلا دنعف اطموت غباف رملا يغبت تنك ناف

 لماوك ينو ناصقنا ابكرديو ةلها يوررعقنأ | رودبلا ىقوت

 جرعالا علاظلا (؟) ديق قثواو نادوسلا نمليج نزلا )1١(

 70 ادأاع ةيمضتملا ثايالا نم ىغم ام يفو ةفا هلجر باصا يذلا

 لآل 1 ليتل (9)  هئاضقنا مدعو هلوطل نايب ليللا فاضوا
 قوف عمج قاوفالاو نعجر نصكن (0) كتقلا كتنت (4) ١

 لصدلا يو ةلبعم عمح لباعملاو رتولا عقي ثيح مهسلا سأر قشم وهو أ[
 | فخ نم مسنملاو بنتجاو فوت يباح (5) ضيرعلا ليوطلا |[
 لهاوكلاو هالعا ءيش لك ةورذو ةورذ ممح يرذلاو رفظلا ةلزنمم ريعبلا ١
 ]| ينعي سءورلا رخ الابو عابتالا نيلوالاب داراو رهظلا ىعا وهو لهاك عج أإ

 هدعب يذلا تيبلا كلذ رسفيو بانذالا سنو سوأورلا باصت امنا[
 سس 0
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  لئاح كنول عصاي جدلا لأقو .ةليئض تن سمشلل عسا لاقو

 "ل دانجلاو ملا بتلاترخافو ةهامسءاعسلا سرا
 لزاهكرهد نائدج لا انو :ةيلكد ةايخلا نارذ تومايف

 لئامبرغلايف مجينلاو هسفن ىلع ًافسأت يكبيليللاو يدتغا دقو |
 0غ َّ ا 8

 هيرو يم ال ردجري زنم أرفاح تريعا جرب

 ا” لقاننو ةرم يجرسب بنت اهتانع ىلا تلا 0

 لهاا مات تفاعشاف 0 يل رعالهانملا ليلا تةاتشااذا
 لطاع بكاوكلا يلج نمر خاو . هزوج بكاوكلاب لاحاليلو 22(

 لطامم ٌبحرجتلا هوضو لصوب د 3 رجم ا جدا ظ
 000 : و

 لاما كاع ١ ةفونم 0 0”

 ريغتملا لئاحلاو ةيفنخ يوريو ةقيقد ةريذص ةليئثض )١(
 لددج عمج لدادجلاو ةاصح ٌةدحاولا ةراحملا راغم ىضحلا (؟)

 ةبالصلانم هيفام دجربزلاب دارا (”) ةلد'ج ةدحاولا ةراحا-ا ينو
 لقنن 2 لقانتو ق:ءلانود اوطخ وطخت بخت (4) نوللا ةرضخو
 ءيش لكن م زوجلا (08) ةكديف الو رجح لع مضتالف لجرلاو ديلا
 تببلا يف رججلاب هبشملا يلاحلاب و مدالا سرفلا لطاعلا ليللاب داراو هطسو
 يف رخيلاكوه يذلا ليللا هب دارا رحيلا (5) هبكاوك ةقرشملا ليللا هدعب
 هبارطضاو جوملا عافترا بابعلاو لوطلا

 < فكه 1 د زف
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 هلى ريك فلا نبا ف نك نآو

 يلزنم هك يلضري قطن يلو

 ديس لك ةقاتشي نطوم ىدل
 (ئاف سانا ىف ليلل تار الو

 صفان لضفلا يعدي م اباوف
 اهتاكو يف ريطلا مانت فيكو

 افرشت سما يف يوي. سفاني
 هفرصو نامزلاب يفارخدا لاطو
 اا اميدضءناب ولف

 ”ردام لخيلاب يئاطلا فصو اذا

 0١" لئاللو هدمغ الا فلا اذ

 || لزان نيكامسلا نيب يننا ىلع
 || لوانتملا هك اردا نع رصقيو

 أ لداج ين نَ ىتح تاهاجت
 0 ملا ربطب 1 اكيأاوو

 9 لئابججلا نيدقرفلل  ؟صندقو

 ظ لئاصالا ىلع يراحا دسحتو

 | )11 لودتنعيلابا تسل
 ظ لمانالا 55 امهدنز تامولو

 "700 ةعابنلا ابق ريعو

 00 لب للا مضولا يو ةنكو حجج تانكولا (1)
 لوغت (؟) ديصللدئاهلا اهبضني يتلا ةكبشلا ينو ةلابح عمج لئابملاو
 || ينب نم لجر ردامو مركلاب ريهشلا تا انه وه يئاطلا (*) كابن
 هنال ردا. هل ليق امناو لخبلايف لفملا هب برضب ةعصع<نب رماع نب لاله
 لس املا نع تردصدو هلبا تب رش الف برعلا ضايح ض.ب نم هلبا قس

 نبا وه سفقو هريغ برشل الإ هخطل يادهب ضوأكلا رذمو ضوملا 2

 نمليقو ةعيبر نم لجر لقابودعب اما لاق نمه:لوا وهو يدايالا ةدداس

 رف امهرد رشع دحاب يل يرتشا هنا لاقي يلا يف لثملا هب برمخ دايا
 سنو هيدي دف مالكلا ىلع ردقي لف يبظلا تي راشا كب هل اولاتف موقب
 درشف خيظلا نغ ىلخو رشع دحأ ديري اريشم هناسل علدو امبعباصا

 ”يعلا ةهابغلاو
 هدمت عض

 دعت

 كييتعلد
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 لماف انا ام دستملا ليبس ينآلا

 تس دقو يدنعأ

 ضغبم كل يننا يدودص "لقا

 ةيفخ

 2 يرعملا ءالعلا وبا 2

 تاو مزخو ”مادقاو "فافع

)10( 

 لئاش بط وأ ساو قديس

 لحار كنع ىننا يرحم رسباو
 لئاضفلاو لعلا الايل بنذ الو ةريثك موق دنع يولد ادت
 لذاوعلا" لوقت ام ءيش نوهاف 6 يني ءاكتلا تهد

 "”لئاؤطمان ًالليمدنعو تجر -هلهاو نامزلا تلط اذا يآ
 لماكتم اهارض سمش هافخاب محل نفدالبلايفيركدراسدقو
 7 ياعتااامن ود يوضر لقثيو رمضم انا ام ضعب ىيللايللا 0

 لئاوالا ةعطتست مل اه تآل .هئامز ريخالا تنك ناو يناو

 مراوص جابصلا ناولو ودغاو
 ةماجل "لحي ىل داوج يفاو

0 
 لفاعج مالظلاناوأو يرساو

 «”لقانصلا ةتافغا ٍناهوضنو

 نب نطق نب دي زي وه نايدلاو بطقلاب الا ىحرلا متن ال اك هب الا مهرما متي
 يلا ثرالا نك نيةسيو كلاس ب تسلا ١

 يش ئتاولاو اهتفرعؤ رومالا انافخ ترب رختءادغن ةيفخ لك تشرا» )1(

 داسفالاب ناوخالا نيب يعاسلا مالا

 هيف لظووا لخدب هباصا اذا هرثو ردصضمرثلا

 ميظعلا شيجلا وهو لفحج عمج لفاحجلا (4) ةنيدملاب

 يشو ةلئاط عم لئاوطلا (؟)
 لبجممأ .يوضر (*)

 قي (6)
 يذلا وهو وضنلا مهبسلا نم

 يلا لاك ميصا ىتح هلقصب دهعلا لوطل أدص فيس هنا دي ري ىلب ىثحهب يمر
 رو هاو وجوص بنجوم
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 80199 لسن تابلغلا ريغ لع سلو_ اسوق تابظلا دح لع ليسن
 || "لوغو انلمح تباطا ثانا انرس صلخاو ردكت لف انوفص
 ]| لوزن نوطبلا ريخ ىلا تقول انطحو روبظلا ريخ ىلا انولع

 "" ليخب دعي انيفالو مابك انباصن يف أم نزلا ءاك نت
 00ج لوقلا نوركلي الو محلوق سانلا ىلع انش نا ركتنو
 رع ماركلا لاق امل لوؤق ديس ماق الخ انم ديساذا
 د نيلزانلايف انهذ الو قراط نود انا ران تدمحا امو

 لوجو )لطم ررغ ال الودع ف ةروبذم انماياو
 "© لواف نيعرادلا عارق نم اهب قرشمو برغ لك يف انفايساو
 ليتف 4 ( ىح لمت [اشاصأ لسن ال نأ ةدوعم

 " لودحو ماع لاوس سلو مهنعوأنع سأنلا تاهجنا يل

 لوو مطوح مماحر رودت مهموقل ىطق ناردلا يفب ناف

 )١( سفن اهدحاو ءا.دلا انه سوفالاو فويسلا ةياور يفو ةابظلا |
 حورلا جرخت هجورخب نال امد سفنلا ىمست امئاو لصالا يف حورلا شو

 او لمالا بلملا (©9) ديلا لصالا انهرشلا- (؟)
 الليل ءيجي يذلا قراطلا (4) هيبشتلا ىكدحلا ليلكلا وا فيعفلا

 | منعو (1) عراد دداولا عوردلا باكا نوعرادلا (5)

 || نم لفسالا قبطلا يف ديدملا بطقلا (0) يربختف هناكم ىوري
 2 | الف هموق هب ذولي يزلا ذيدلا اند هب داري و لعالا قبطلا هيلع رودي احرلا



 إ! ١6

 كالفلاةبق ي ىداوح نثم تاعج 7 ردقكالمالا سهرت يذلاالوا

 ماظل ب٠ :

 2 ابداع نب لوسلا 0

 ليج هيدتري غادر

 انديدع لسلق 1١
 الغم هاياقب تن لقامو

 انراجو ىلياق انا انرض أمو

 نم هلتحي ”لبجانل
 هب امو ىرثلا تحن هلصا اسر

 ةبس لتقلا يرن ام موقت اناو

 انل انلاجا توملا بح برقي
 ٠ ٠٠ مى 5-5

 هفنا فتح ديس انم تام امو

 هريجن

 ليبس ءانثلا نسح ىلا سياف

 لياق ماركلا نا اهل تاقف

 لرفد ىلعلل ياس بابش

 ليل نيرثك ألا راجو مع

 | ليلك وهو فرطلا دري 0

 ليوط لاني 0 مجمل ىلا

 لولسو رماغ هقاي انف اذأ

 لوطتو محلاجا ةهركتو
 . لينكد أنم لط الو

  1١ىتلا سافن الاب يا هفناب هتوم نكي م يا:هقثا فت تاع ْ

 الو هشارفيف هفنأ فثح ناكم يوريو حورأا عوزن ددع هفنأ نم تجرخ ظ |
 هلتاق هب بلطي نا نود همد لطب الو يا ليثق انم لط ظ



 ا 000 تابج 6 مئاقو لبق ضغلابابشلا يضم
 أ كسمتي للا لايذاب يريغو لي ياللا وأ كل

 جم هس

 ©« ىسعلا ةرتنع
 ا عا
 هلال حرك ع سن للان

 هب تنعط له ينعجرلا ٍلئاسو
 ناب مكيلا يقساو ماسملا ينم 0 3 8

 ا ا 20
 ” يسلك كاع 07

 | كيعرياك رك . ىلع ال

 ا كات كفرتتطو ةطاتفيسلا حب يلةبرضك

 0000 لذي رييجيرسلاهلمل يجي رسلاو هازاج سانا رنا 4(
 | فويلا لاقي فويسلا اهيلا بسنت نيق يو جيرم. ىلا ةبسن يجيرسلا
 1 ريغ 3 رما ةئيدر ىلا ةبان ينيدرلا حئرلا ينعي يب ::درأأو ةيجحيرم ىلا

 رابغلا كرا (9)
 داوسلا ديدنشلا كللأاو رطسنلا

 كا ظ

 لوقب مهفعبو بر كا لطسقلا 6

 دب ري ةعشلا وأ قاحلا كردلا (5)

 00007 نب ىبلاطم ىشخا الوا يئارو نرتلا كلذ موق رورك ىثخا ال.

 "واد وه ةرورضال نكسو هيف ةغل مفلاو حتفلاب سوبرتلا (2) هيلع
 ١ . فلا هي دارا هاو رمسالا كا ركلاو ناسوب رق جرمسللو جرمسلا
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 2 مشهالا نب ورمع د

 قورسس لاجرلا قالخا ملاصا مشيه مااي مثلا ناف ينبرذ
 قيفش ميفرلا يكازلا بسملا ىلع يناف ياوه يف يطحو ينيرذ
 قوقحو اهاوزر ىشغي بئاون ينمهت لاعف وذ يناف ينيرذ
 قيرط نيحلاصلا نيب قحللو ىرقلاب مذلا قتي جوك لكو

 قيضت لاجرلا قالخا نكآو اهلهاب دالب تقاض ام كرمع
 هس 0 #<خسااالل

 >6 يدروببالا

 ”كرتئوتابئانلا امنم ذخأتو كربت توملا عقتتسميف سفنلايف
 7 ل 6 ١

 كرعي ينجب تزعذم ميضلاالو ينزفتسي اهب يرذملا عملا الف
 ”كلردتىسلاب راد عاسانا يبرم نادت 0

 كفسنو غامدلا ري نقحنو انمرع ىقتن ا ىنحاس

 ينيقلي ىنح يناتخيو ينفخ ينزفعسي (؟) عمتجلا عقبتسملا (1)
 رودقلل رادقملا (5) ةكلبم يف

(010) 



 ١ ا دنفورلا قرط ىلا كّلظ ايفا 3 0 اذا انا 7

 قلطنم وهو اهيلع ره 0 اتترص حايصلا مثردلا فلأي ام
 نيد هأيا د نه هدإخ لدن ىلا ريصي ىتح

 2 يسعلا ةرئنع

 قرتخاث يح اهاظلب ىلطصاو تدرب اذا اهيمحابرلل تقلخ

 ْ مك | لقلت سرفلا شيق ةبلاط شو ايانملا ينتقباسوأ

 يفاب كل هناف ةانثلا الا ميت كلم لوزن ررمألا لا

 أ قالخالا ءراكمريغأت 211 هل 10 مخ ول هلو

 26 نجحموبا 3“
 7-07 : > ١

 | يقلخامويدوجام سانلالئاسو . هت راكاو للام امنمانلا لانش: ال
)10 

 قاعلانم هيورا مرلا لماعو ةحصح نيبلا ةادغ ماسحلا يلمعا

 000007 هقربلا كأو ضرع نعءالجتلا ةمطلا نمطاو

 نزولا ةدعرضب سأ اذا مهتارس نم يفا سانلا لعيو

 لجنالا ةعببلا ةعسأولا ءالجتلا ةبمطلا (؟) مدلاقلعلا | )١(

 بلطلا ضرعلاو ||
 ده

 نب وزو

 أ



 ةييرص زم 44 قرم م

 1 : ١ 1 3 ا

 0 1571 ا ا ا 7 نيرون هس 3 1!“ 3 , هناا وجم 34 - 1 من 1 07 5 يي

 "قرع ًالوايف فرأت ؛ أمو انمضارد ىتتانا ط تلاق |

1 

 قئاومل ارودخلا ف يئخ ايوب اسك لو هل وصي يدا
3 

 قراخمو ِهسفن نم دبعم هل ةنئيزت نوحل نع *ىنغيمالك

 قفاويو هعبط كيس ام مثالي ةصخي بيصنةنم ءيرمالكل

| )0( 

3 

 قئاقر وهو ىنوصلا هدرويو ةهاكؤ وهو نامدنلا هب ىنغل

 ق.ثاعوه نمبابحالا فطعتس و بلاطوهنم تاجاحلا يضتقيوب
 ا 1 تا
 |  نزايالا ىدحت نيبلل هب سيلا بتاعل هنم راس ام لع فاو

 قئار لضفلا ةيلحيف ينكلو ىدناااهبينبأليراعشاتلقامو 1 (9) : 1 0
 قزار هللاو ماوقالا قزرتساو هريغ دنع نم هللا ريح ناطاأ ش

 هس و جسم

 6 رضنلا نب ةيوج
 2ر

 تيب يفت ردن تكردا ام لواةباشلا و قناع عمج قتاوعلا )١(
 ا راملالا نري 00 هيلا مهنع مطقنت مل يا جوز ىلا نبت مو اهلها 1

 ىدغع 0 قراخم كلك و ةلشنلاب روهبكم لحير .  نم اهدخاو:

 0 قننالاو قديا' عمج قئايالاو اهل ءأب غلا وهو ءادحلاب ريسلا ىلع ثحن

 مصختلا لع لبالا نم ثانالا رعاشلا دري و لبالا نم ىثنالا يو ةقان ا

 ا /”ىنلا هي (4) ةماع لبألا دارا لإ 1

 قفرلا (ه) . لج ىلع ءاز ما نال ذ ىلع نالف قار نيوأ 1
 نبا لوق يف اهيلا راشملا ةبترلا وهو ريثتتءلاو ريتا نيب وه يذلا دصقلا دض

 ءاخسلا يف نيعسرتم ادسل ىبعي اخ ابقافنا يف يا انمشارد

0 

| 

 ْ ف نيقرخشمب ني امو دلري قملا قركللاو ةبتر لؤو ريل نيب يدرولا ََ



 ا

 وو توا دارا 1رك خدح ندان لا سالف
0( 

 ”قرخا ديقلا ينيشلابين ١: الو كديغو اهيهدزب يعن ”ناالو
 ””قاطمان :اكنمىتلا تكا 9 ةبابص كاوه نم يتترع نكلو

 ابعاطم ةديصق نم 6 ريهز اهبلا

 قئاش يل اهدعب باكي ياف اهثيدح بيطو رع لعل

 ل أنو
 | نزرافا نيذلا يتافتلا لوطي ةناو فزلا ينا يتاح نممو 1 م80 0

 ”قرابقنجدلا يفيوجمت ثءبب و رئاط ةكارالا يف يدجو كرحي
 قباوس عومدلاو الا 1 ذيو الزنم ضرالا يف تق رافامممسقاو

  قرافي سبلو يناطوا قرافا سشاومدعلا يفباد الانمىدنعد |
 | قلاط ينموهف اهاوساماو هدحورعشلا يف قاشعلاةوبصيلو

 عوضخلاك توصلاو رصبلا يف عوشملاو عوشملاتفاكتتعشخل )١(

 رشلاب دعولا ديعولاو اهفختس اهيهدزي (5) فاخا قرفاو ندبلا يف

 مهلجال هوسح نيذلا موقلا ديعو ىنعي مثديعو ىوريو ديدهتلا ىنعمب وهف
 | لل نم يهدأ مم المخ قرخلا نوكي نا زوجيو قيمحالا قرخالاو

 هو كارالا ةدحاو ةكارالا (4) يعباصا يترع (©)
 .هنابضقب كاعسب ضل ا نم رجحت



 2 0 5 ا
. 

 قثوم ةكمب يناؤجو بينج دعصمنلايلا بكرلا عم ىاوه

| 6 

 اقاشرلا ضيبلا قشعي يريغو يلاوعلا رمسلا "قشعا فاو
 اقابيغاو احابطصا هب كلا بارش ىل ةسالا 00
 اقاض رامضملا اذا يفاحخرو ىلقن "ىخلا انقلا فارطاو

 اقاتعلا لخلا هب يزجي اب ينع مويلا داوجلا هللا ىزج
 | اقاعلا ىشخا ال عقنلا تضخو اياناا جوم هردصب تققش

 اقابطنا قبطنت توما ليخو لعف .ترصبا ول لبع ايآلا
 انك برملا يفاه يلاتق نع يرو قيس 0

 "" اقافر يل

 اقافا ام ةماهت ًالبج هب ىقس براكو انا
 (اقاسو امدقامنلا فيس كرحم ىتلم تبل 0

 هس ا ي جج و يسم

 2 يرام ةباع نب رفعج 3

 00 1 ب
 قلغمىنود نيسلا بابو "ىلا تصاخت ىناو اهارسمل تبحت

 5 1 ش ىلا ا
 : قهزت سفنلاتداكت اوت الف تعدو تماق مث تيخ تملا

 اللي زات وا امهئازجا رابتعاب نيدثالا نععمجلاب ربخا اقافر هلوق (1)
 ىنبينجلاو دعبملا دمصملا (؟)  حالسلا عاونا نم ريغكلا ةلزنم امل

 هب داراو نامسل مدخلا لا اقلب نايجاو ميتسكال 0 دود اراو ثامسملاك مسلا ةغلثملا «اعلاب ناذملاو معتسملا تود

 ىنعم نوكل .كرازوج ىلا :(*) .'ديقملاووسألا 00 1

 بهذت قهزتو ةيفخ ةرايز تراز تملا (4) نيا نم ىضبو تلا
 كلهمتو

 كتف

 سم



 .نيوتفجا

 4: قاعلا فرع

 >6 يسعلا ةرتنع
 7 ا قانجا مولا را زو اقافو يبق هس ماك

 ]| اقابطلا عبسلاو بجحلا قخي ينفع ناصق نإامزا يلدعساو

 7١١١" تحال عورا ةادغ ايانلا_ىتني يذلا دبلا ان
 0000001 يتنل الو. برح موي سراوفلا لالا
 اقايتشا اممراضم ىلا ميها د لنملا فورس ينب رطنو

 تييبا زج نم يوادي نأ هذلد نم حلصا ةياور لع فقو نم وجراو تبلا

 ظ هتلز زمجصلاب فراعملا حراشلل وحيو هتلع
 لد عيضم وه امب انه داراو كلبملا ىنعم لصالا يف فاتملا (1)

 ري نم ةب واوالاب و رش نم بساك وهام داراف عسوت م كالب | عيضملا

 نّيهز بسك امب اب ءىرما لك ءيش نم ملمع نم مثانتلا امو ىلاعت لاق
 هنا يآ قيفا بلق ٌدلملف دجو اذكع قاف (5)

 1| الو ةودغ كرب الف ارتب نارهرو يغلاو رسكلاب قاحملا (*)

 0  هيبشنلا لع "يلا انه هل ىنعم الو هعق>ش : عم علط هنال هب يب هع

 ١ هكردا يف اقل ةت ردبصم قالا هانلز



 هال

 "كا ال. هادعالاب ياو اهلضا ةولسسلاب
 فلكاف معيلمثسا ال ام فلكا اهراو يلئاس يلمعأل قلو

 فنعي مركلا نا ةوبنابن ”تاح لبق اذا مومذمل يناو
 وفرش دولاب قيليم_ :ةلاو ةع؟ لرد قف أو للم

 فللاو دفا ا جلوك فلا يضرع نود يلام لعجاو

 7 فرقيناكاذ 1ىلوملا ينريخالو رعت نوب تاز رفغاو

 نفطعتلا يِعرثكي مل راج ناو ًاننات وم قا ا
(22 5 

 بفهدوب فيعضلا ناهرضن ال لود كل تقول ناو

 (©) هس 3

 فقسم تيب ”يوام ينمتعي و تي ءاوثلا لاط ناو يناو
 هب تينت انو نادللا يف لاق تقلعتلا قلو اهدا تا 010(

 فرت: و ديسلا يناثلا دبعلا لوالا ىلوملا (*)-: تالا

 بيعلا ةلزنم هنود نم تالز_:رارفغ مدع لزن هيلع ىثبي و هدبع بي

 فرح هلعلف ماقملا قفاوي خرط عع هنم يل نبني مل فني (") يئبلاو

 للوالل ر ١ رضع و ةياوريفو ينمطعي وةماقالاءاوغلا () بفلأوي

 ىدانم يوامو ينعم و ةياررلا لصا لملف ةيناثلل ىنعم نيبك لو! عض
 اذدمتحر ه.ش يف هذه تدرو دتو 1 مآ مسا ضو ةب وامأي لصالاو محرم

 هلو 4 لم يخ

 ردصلااب.قاضواموي تجرشجاؤا .. ىفلا" نع ءارثلا نأ براذ

 بطاخللا مهغب ةقث سفنلا ركذ نع ىنغعساو سفالا تجرشح اذا ىنعب

 ةدومقن هيلع ةيوام نوكت الق امأع دازاو اصاخ 1 0

 ىنعم نم يل رب ان أه اله ربقلا فقدملا تدبلاب داراو نييعثلا لع ءاددلاب (] ظ



161 

 ا اوفلتاو اياسنلا انقتاف انيلا مارق انلقن دق ليل فايضاو
 ظ فعر "1 كو لارعلا ةنئا  ىرثلاهفيضلاءركتس أ اماذااكو

 1 م مانسلا ةنم اطدتعمو انقلا نمىرقن فايضالا ىرقلكو

 - 1| فرعي مراككاب نم جدلا و ىمح غرثك(س ا

 لأ نبني قال لئاضع قلت نيح اعل انفاماتلكو

 2 0 دى

 000 نيل داهلات ف ف رعت 00 تايجر ا

 || فلو هانغ ىنتي هل ريظن هدعب 2 دس انعم تاب لذا

 , فمر ةيسالاو أامدق نعطاو هلأوس لبق عضلا قاقألا فاو

 اا راثيتيبتار "ةنظب يب ىرت” ناى أل ناو
(5) 

 ظ مانسلاو" يتفنيع" وهو هيف ةلع ريغنم رو للا مارا يللا 01(

 رخل مس راون )0 مّظفملا لا لاو يملا طر شس يس
 فرعتل يأ فرعت هلوقو مدن مث اهتلطف قوؤرفلا ةجوز تناك

 ائيش ناك أي مل تاعئاجلا تايواطلا (4) بلطا غبت (؟)
 فج رمحلاو ةميظعلا يتءصق يا يتاذج ىثغي هاءحأ يذغا 6

 بويشهلا ةديدشلا ةدرابلا خيرا

2 0 

0 

0 5 ١ -_ 



 | ه6

 ىرقلا نع بالك سال د

 انمو

 فيضتملا هاضف وجري وه نمو
3 

  ةهشايو هفاحام هراد اذ

 ترا نس اردتاو
 فاخنو نيعرسم يشم فيضلا ىلا

 فزفز ميرااو قازر الل عماوج ارودق كك ناريجلا مع دقو

 ها ءمدالا 6
 مم ك نيفتعملا نطوح ىرث

 3 ع مكاق ا ماق امو

 )2 3 8 ع 3 3 :

 فوختلا نااجلاويءاثلابأرو . ىدرلا ىقتي مهب موق نأ يفاو

 رخخاب ىلوا لوالاو ديسلا ىنعمجنوكي نازوجيودبعلا اههىلوملا (1)
 هلباتن الو هلماجت اننا ديري بيعب خطليو روجتب فذقي فطدي (؟)

 فزفزلايرلا (*) هيلع لخوةدملمحن ادنكلو هلماعن نّيح ةلمع لغم

 ١ بفصاعلا ني ةدشلا ثيح نم فو توص يأ ةفزفز امل ىبلا ةديخدلا

 ةودنلاو يدحااك مهثدجتمو موقلا سلحم يدنلا (4) ناعزعزلاو

 بشخ نم ةعطق غو ةب ورأا نم لا حالصالا بارلا )هز يدانلاو

 لاق اهب حلصت ترسكلا اذا ةنفجلا يف لخدت
 تاملا ىتحاهبأر مارح ميهيف ءارمح ةئئط ادعط 0

 امو هموق لضن نايب اهلك فاصوالا هذه نم ديزي حرجلا راث | ىأنلاو

 هتياقولو فوبمملا ةيامح فو كلاك مهتلءج يتلا عابطلا مرك نم هيلع اووطنا
 ريغو فويضلاو ةافملا دنع فورعملا مهفورعمب م. ثرهشو فوئحلا لئاوغ نم

 قارعالا بيطو قالخالا ندح نم كاذ



 رمت 3

 ه؟ ١

 000 دا ىل كلرت ءىش ركذ .ىفلك دق دساملا نكل

 0 6 قدزرفلا
 | ]7 ىصملا دع اذا هلع يذلا ددعلاو ةاسمقلا ةةملا انل

 : 0 520 ل 0 5

 '0 فد اروسفلاوئمحلاديدع قتلت ةيربلا قافآ ثيح انا
 '00 فارصتملا نذأتسملاوه نكلو هدنع سانلاقطتتال يذلا انمو
 فترطت ام اهراصبا ةرسكم مهنويعو هلوح ًادومق مثارت

 )0 : ش
 فترشم نيتمارلا ىلعا,ت ديو .ةتالو تمن هللا تيب نايذبو

. : 3 1 
 اوققوس انلاىلا انأموا نحن ناو انفل>نوريسيانرسام سانلا ىرت

 2 7 س
 : فصتنف ليلذلافصلاا انلاسيو هل "هاف ع الا رع الو

 بلوجلاو ةوقلا وهو همزال كلذ 0 دوصقملاو ةرثكلا ثيح نم ىمصحلا

 غيلبلا هيبشنلا ىلعوا ديدشلا لجرلا ررسقلا (؟) 2 لوطلاو ةردقلاو

 اًرطبو اريك هيشم ف ريملا ىندي#تملاو دسالا يا روسقلا

 نم اورثكا قو ةيدابلاب عضوم مسا يو ةمار ةينثت نيثمار (؟)
 ريعبلا مهوق ىلع سايق «لقاعف نيتمارب رايدلا نم. »هلوقكر عشلا يفةمار ةينفت

 دورودصقلا سيلو اجا كلت اوعسق ؟نيئزج اهوعسق مهناك نيناثع وذ
 ماللاب تءاج امنار ديز ةينثتنيديزلا ينك نيضرا اهنوك اده ةفرعم نيئمار

 ريغك لوق ف 6 هورس

 بفايم  نيثمارلا _كلابج نمانل تدبدقو حبصن سيلا اثح يليلخ



 لانا

 لول ا وطتو سلا بسر, هبذا يرهدرحلاب .ىدتقاو 1

 فرعي ال هلصا نم يفرو .نئا> هيف نمدوتسا دق ظ

 فرط واةافس الا هيف دسي مل نامز يتهم داز 1

 "اوفذقي وااوحده نا مهلف مل يضرع تلبس دق انا
 فقا يدح نود نم لجر ىننا الو دساحلا اها

 تدصلا تاو وذلا اناو .العو ارا كيسا

 فرصت يوحن وخنلا هوجوو هب تقف يذلا هقئلا يلوا

 كلا . هم ناطقالا رئاس ىلا تراس ىلا مظنلا ىلو

 ”فقرقلا ينبف عامسالا ركست ةتامجم يذلا رثنلا يلو

 فرتسييلف قدشلا ركنا براو تاينتالا ٠٠

 ”فلخلا يه فالسالا كعو .ةيركي  .ةسسل

 تع قاع 0 يياور ىىنت نيع بر

 فقرقلا /(0 . ةتمبأ تابس (5) لفي يسرب 11

 ةنغ ىلاعت هللا يضر قيدصلا ركب ياا ٠

 || فعضت يدنع راكقألا ىوقو قناس ىهذراقلالا لأب

 ىقح ثلا ءامم ف تملط لادج سف 30

 ْ 0 ال ىذا ينم هبو ةصغ يدوس خلع 011

 لاب ايم يل ىذ لك 10 ىلوق تس ريفا

 أ ىلا 000 (4) .. هلا ءايناس



 ىفقنا هي لك مارسغو

 ىلا تافاضم تاناصوأل

 لزنم اذه سعلا ةادحاي

 عاطردب هيف يلادب 7

 نقدا ]رانك
 داها ناأعت هيف يل 9

 دعسم يل اكبلاب ليا> له
 هتميفتسا اذا رهد نم فا

 تسنلا لفو ردغلا رهظ

 ماك لاو لابجلا اهنع تجرفنا دق ةئئمطم ةلهس ضرا عاقلا (1) :
 لهاألا ضييقن شحوملا نع كاذب ىنكو ضزالا نم يوعسملا فضغذلاو

 لئاملاو رئاجلا فدجلاو رجضتاو هركتا ينعم عراضم لعف مما فا (5)
 1 ىناد يذلا هيف لصالاو لصالا ءىندلل زاعتسم اده فرقملا (*)

 فارقالاف ين رعب ملل هوبأو هيب رع همأ يذلا وهؤهربغو سرفلا نم ةنخملا

 جا



 |ةهأ

 م رطفلالدجالاك اع :رسلع نبع كيس صرف ىلا ىوها 0

 نقل يند الولاجرلا داك هيما يعد ال نا رياك !١

 هولا هايبلا رق لع يصدق ايماو ب لدن تقول 1

 ' ينيقثابليم ماقاىتح ؟كديعفيتزرخ ْ
 فيلا لا 5 000 كا عرج ١

 فوتو يلا يعاموي ةير طلت م ير تفعاإ

 فورصملاب ءامظعلا دعاقمو للعلا فرش نعتساف ا

 نمديصي رئاط لك وهو رقصلا لدجالاو ءىشلا ةبقاع “بغلا (1)

 نا فصووباشلا يرس.لا يضل ىتف افي رطغلاو نيهاوشلاو ةازبلا

 ةنمو هانعم نم رك اب في رطنلا ركذنا دمب نا.دلا يفلاق هيبشتلا لعب
 يف ةيماو هيا زيغ ىلا بوسلملا يعقلا 9( ؟) .تفيرالل ١٠

 فائمديعنبسعث دنع انبا رذضالاو ربكألا عاعيما اهو لخر مسا لصالا

 صايعالاو سبانعلا» برح نب نايفس وبا 8 ةيمآ نق ك2 الو
 كيرقتلاب تالبعلا مللي ةلبع ابعسأ م مرق مث ىرغصلا ةيماو

 نزاوه نمي وبا ليقو سيقنم يح فيو شدرق نم نطب ةيماودب و
 نا دعب نصغلا وهو دوع عمج ناذيعلاو تضرف تزررح (9) ل هعماو

 موق هنا ذيزي ةيوسنلاو ميوقتلا فيقثعلاو ليملا ليقملاك ليملاو عطقي
 لوالا ىنمملاو خرتو قلخت"طلت(4) مهقالخا بذهو مبلاخحلصاف مهجاجوعا
 حاعفملاب حنفي و بابلا هب قلخي اموهو قلغم عمج لضالا يف ضو قلاغلل

 رثسلا وهو فحص عمج نو ف ذةوخ.كليئاغلاو اهسفن باوبالا انه اهب داراو

 - كتيلا 0و بسس نري ةجرف ام-ميب نانورقم ناعارصم هل
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 يدئاوعنامزا لعشر رج دما
 رشعم فذاق نيب كموقو اذه
 قرعمب مابا يف دحملا ال
 ةلذم سواوك يبا كاقس يبق
 لبمم لك يقي فاقثلا كاذ
 هظاحل قينفلا بش نا راذغ
 ةفافخا رمجم قير يلا "رج
 ع لاغلا ّط رمغيضاو

 اخ سمطت تسللف كاشحددشا 1

 فويسبواباينالا نم اه

 يفوخزب "روج دا يلا

 00 هعلم نيبو 5

 0 1 ' لم ىدللا مملالو ب

 1 لوتج سوارك يدب نبرشتلو

 )| 137 فيلص لك دقا زارجلا انا
 ىلا

 فيرصاهباينات ب راقثو

 فيينم قيرطلا ناس لع ضام
000 

 0ع372
 يفوقوو ىنقوم كالادب الا

01 6 

 700 ”الا ىف كعارجلا يف ةلقج راذحلا نم تيمر اذاوا

 0 ودعلا ىل  فحزي شحلا وهو فحز 0 فوحزلا )١(

 ضرال ايف هقدورعت دعما يا رخشلا قرع نم لعاف مسا قرعملا (؟)

 ءامرك ريغ ءامول منا يا دجملا يف نيقي رعب اوبل مهنا داراو انههراعثساو
 مغلاب زارجلاو خامرلا اهب ىوست بنتو نم هل ا ربكلاب فاعلا -(8

 نيبناجلا نم نافيلص اههو قدعلا ضرع فيلصلاو عاطقلا فيلا
 ل الو هلهأ لع هعءاركل ىذائي ال مركملا نحفلا قيبفلا :(5)

 ننسو ريسلا يف عرسملا رمجملا (05) ربعإا بانريرص في رصلاو

 رهف 4 "ُ 00 ىعمب كاشح ددشا (10) 3 هحيبخ قي رطلا |

 0 00 كلم ميزايحلا نك ىسلا نع ةانك افلا دقو ريما

 0 || اهريغوا د ءىشلاتوص فيفللا (ه) ميزحلاك موزيح



 هدرب قع ل ع دكر ِ

 تلا ةسجد بابشلا ناك |[ ٠

 هفلفت لوصنلاب لقت نثلو
 هتأر نامزلا ىلا ترن -اذاو

 فرطغتم عيشم لك لامعو

 هاتان يذلا لل لع

 ابماغر كيفب ينريمتنهف
0 
 مهتاداع لوألا غويرشعبأ

 رماغم نيبجلا حاذو لك سس

 !باودرودص مهف تعرق اذاو

 ابعامطا مساح كسفنب بهذاف

 86 تيقلا توضن 0

 ضرالا يلا دئاعماغرلا ىلا

 ا

 قوس تاحور

015 

 رك را تيمرو

 فول 1 الو نمل ءوض نع

 ا

 فينع نول

 فورشل ةحارو ىلا نعت

: : 0 

 فوعصم م لك لاختو

 ]7 قيضفو ىعب رم ىنوم قوديس
5 

 , ينيرطبوم ادلاف يدلاتأ

 ”فوفد قرخؤ الط برمغ عوزلا يف

 0 وتبم4 ساب م لظعلا دنع

 ”يفوهكو يل فاعم ودعلا نمو 0

2200 

 ا رم داو لص نع

 ل فرطختملاو هيلق ةوقياوا لو ل 1

 كيفب هلوقو هيف ال هب هريع لاقي هنال نمت هلعل هلعل نمش هلوق (؟)
 فاملا زيمضلاو ايبارتأئا اهماغر كيفيدللا لع ديري ةيئاعد ةا ٠ ٠

 ةلقع اهنيسدل ةفوذحلا

 قدعلا كو ءارفناو ورم يبا لوق ىلَع ةالطو ينم“ الا لوق ىلع ةيلط
 خلاك كاملا ىهتقملا تارمغلا يف ةسفن ىلا رضاقملا 2460

 رغلا (9) نيالا وهو فكم مج فوركلاو أ ألما وهو لقعم عرج
 للا لاضلا قمنوكي دقو يصقلاو ءانلاباو عدرا نم 1 1

 عم ىلطلا ..(4)

000 
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 0 اا >6 ىضرلا في رشلا 6
 | فو |١ يرظان نع ىركلا اوذخو فوغُسْملا ىلقل ليلغلا اودر

 |١ قيض ريغ ناجثالا ىلع ىلا ًامعاضم" لع ىوقيىوملا اوعدو
 "ل دعت نعو لدع نع تمعتو 0 ل

 ١) . 1 ا
 فولخ ريغ عزجلاب انيح ما ةعيزن ريغ لمرلاب انراد له

 دق ماو قوشم لك نم اهلا ةرفانك اهب تدبع )000 رتل قوشم لك نم ايلا ةزناك أب تدبع دقلف

 ا يوللاب عيب ىعرم م بولقلا راما نيعريي
 ا

 |0000 ىوللا رافظابنفرق نم نمل عولضلا ءانثا نييك
 )00 د ءايآلا ينكيوت .ةناف بيشلاب . ىنذحات ال

 ٍ معنلاب 00 ع لطعتلا ةلاطلا (59) 2 تودس تقتز (1)

 | ليت امبرو حصفا وه لاقو ردكلاب ةلاطبلا ثاتلمملا يخراش ننسي ىحو

 | وهو فيش عمج فوتشلاو ةلاعلا ود يذلا اهضيقن لع المح مغلاب ةلاطب

 رادلا نم داراو نيدعاظلا فولحلاو ةديعبلا ةعيزنلا (") ىلعالا طرقلا

 ليوطلا قوشملاو ةيشحولا ةرقبلا ينو ةاهم عمج اهلا (4) امهلها يملاو

 نرتقي ام رسكلاب فرقلا (5) فيما قيقدا فيذقلاو ةقر عم

 علشقملا فورآملاو ىرملا هب داراو عامي يأ هقورعو ضرالا لقب ىرم

 )0 || اقوفردصمفيوفتلا (37) ايذه مصاذنا ىنعي لصأتسلا

 ] فكوفم وهف اضيباطوطخ هيف لعج

 , وضمت

5 

0 60 

 | فوقوم ىوجّلغ تحر "ينبع هتايلط يف تفقوتسا اذا برس



 ا /

 ه8 .انلا فر قم

 سارف وبا 4

 يفاجلا لاعفلا هريذي يريغ
 مدي موه اذا دو ىفترا ال

 هب يفأي ام 'لقو صيرحلا سفن

 ا ا ددع 2

 د6 يادجلا

 را ماركلا نش ن ايناح 0

(10) 

 نا 1 5
 يناح بكانملا ىراع هنأ ولو

 ينك ةىث 5 تعنق 1

 ينافعو
0( 

 يناضلا موسلاددع . 0 د

 ا ةدع ير فروع ىبتفا ذل

 اين ريغل ' تلف ناو لخ ظ

 تفرع دقلو ”مفاي انا ذه "نهب تفرع ميش

 "7 فاعتلا انقلاو مراوصلا نيب

 ةسدلدا اينع

 ىعمو زو حامل ًالاك ف احلألا 01(

 70 هبحاصل نا قيذصلا وهز ركاب اع 5 نالحالا يل

 هبردني ال
 مدع

 مدلا ٌهنم لاس يذلا وهو فعار عمح فاعرلا (4)



0 

 هل نيعلا فا
 26 هعما+ل

)0202 

 غارف هنم ضيرقلا يورو _صقنب تعج اييىضرا تسل
 غاوصلا همظن نود تنقو. ارد ىلظني لع :قارقلاو

 غاصت ادفع ناسحلا رول ينم للا رهرجم لاملاو

 غادا دال اخر وهو بيل لك قايرد يضيرقف |

 غادصالا نيزت هيف تلق ًاضغب كاذ برقع لاق اذاف

 هل 00 حساس

 )00 انا اذه يرخم نركب نا ىفرا تبل بلوشي .(1)
 عوضوملا اذه يف رعشلا يور نوك ةلاح نيغلا فرح وه كيسذلا فرحلا
 زجعت يذلا ردلاك هيفاوق هيف ىلت يذلا مظنلا هل نمم يلا عم هلم اًءارف

 هركف رهاوجي يناعملا غوصي :رمم ضيا ينوك ةلاحو هلغم مظن نع ةغاصلا
 ىضي رق ناك تعود ءلغ ةلاكلاو تنك ناف ناسحلا روت هب لح ًادقع

 اذاف دفنا نع ًاغر ردساح لكل ايذومو قايردلا عفن بيدا لكل اعفان
 اًتادل يعدت 5 كرش ناك نا يايا هضغبل يل لاقو دوسحلا كلذ ينب راو
 " ]| هيلع اًدرو هل براوم تلق اهتافص نم غدللا ذا برقعلاكاًمادل نذا وهف

 ١ || نمالقني لاو يلحلا ليبق نم نذل وهف غادصالا هب نيزتامم برقا ن
 | ماوملاو تارشحلا عوننم هنا ماهوالا ىثوا نم كدنع امي ٌةقيعدا ام ليبق



 رك

 6 قاربلا 4
 ملت كش الوجلا يف انقلا رعشوب ةزم دعب ةرم يسننل لوقا ١

 ع عقني مسلا نم هم الا اهساك اه ةرسمو ىغولا يف ًاقفر سفن ايا 7

 ترة ل ف مغيض لك ىلا اليخ دقاملانا ظ

 3 ىثدعو دوم تشعالو امئالطدالبلا يصقا نمتدقالف

 مملب هلل توا ا اهي لذقل يل م ىلا اوريسف

 2 يرادلا 0 ك0

 ا ينبلي لو هتيبت يبلاو فيضلا فاخ ينال
0 

 م هنا يدهن 0 كناري 5 ا هتدحا

 36 رفغج ئبرا دمع نبا لع

 عباصا داذتماو دودخ طع ةباصع شي رق نم اتترخاف دق

 عماوصلا ءادن ىوهن اه مهيلع ال ىضق راخلا انعزات اف

 2 ا الشنب ديشلارا 7

 ةعقابلاك اهب ءيش ال ىتلا رفقلا ضرالا عقلبلا (9) هتمدقم

 ءاجتللا' ةأرلل انه رعاشلا'هرامتشسا عنقملا لازغلا (9)

| ٠ 

١ 

ْ 

 ا
 ا
 ا

 2 يذلا رمالاب ةءاضو اهنالحاو ّظ ما ٍ اذا

2106 

 ظ شجلا ةعيلظو ةعب رالاو ةثالغلا قو ةعيلط عمج عئالطلا )00
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 اا 70 فرم كيلا دمو اهانتلا كل نامإلا فشك اذا
 || اعافد ال تعطتسا ام عفادو اهيقتلاو ةيملا ”شخت الف

 ]|| اعاتبلاو لزاخلا كبت الو ريرح نم اشارف زتخم الو

 ظ ””اعافللاو عقاربلا ناتو  انزح نيذني ةوبش كلاوحو

 الدلو كنك "رج اماذا يدنعكاودب بطلا كل لوقي
 )00700 اع ثولا دري ءاد ءاود بيطلا فرعوأو
 ”0 انامماربخ اناعنب انل اكرت دق مناصملا موي يفو

 "|| اعاتم احل سوفنلا انريصو ربرح قوس لباوذلاب انمثا
 || انبو ىرشو اهرابخ ضاخخ اياخلا لالد ناك يناصح

 ظ اعادصلاوكشينم سأر يوادي ابييط اجيملا يف ناك ىنيسو
 ظ |ءاوسلا عدف يئنتنياع دقو ةنع تربخ يذلا ديعلا انا

 ]| اءابسلا قلي يتبيبب ناك نابج عم ير تلسا ولو
 || اعاستا اهبف دجي ل يىهصخو ياسح.نمافوخ ضرالات الم
 || اعارذ وا عاب راطقالا ىرت يبأب فوخ ترف لاطبالا اذا

 || مقلت ام عافللاو اههجو ةأرملا هب رست اموهو عقرب عج قاربلا (1)

 ا( ةوعدلا يثو ةعبصم عمج عناصملا (؟) .هوختو ءاسكو طرم نم ةأرملا هب
 : :نلزاوخالا اهيلا ىعدي

01 

 دس ديلا
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١ 6 
 عساشوهو ىجبحلاوذاهيلاونديو . هع اهارب نم اهاري رغب أ[

 || عماسملا اهيلا اقوش تدشنا اذا هممسج ءاضعا نا ادادو دوي

 6 ةأجنلا نب يرطق 4
 يئارت نا كو لاطبألا نم - امام تراط دقو اهل لوقا

 0 م هاب ٠ تلأس و كاف

 1 ءاريأ مخلي 0 زع بوش بلا بوُث الو
 يعاد ضرالا لهال هيعادف يج لك ةياغ تولا ليبس

0 َ 2( 

 عاطقنا ىلا نونملا هملستو مرهيو ماسي طبتعي ال نمو
 | عاتلا طقس نم دع ام اذا ةايح ينريخ هرملل امو

 ظ 000- 4 ياو يل 4 ةم رح عربي ا "تيار 2

 وخا (؟) .ديعبلا مساشلاو رغ دئاصقب ديدري رغب هلو ]١(
 ظ نايل نه ب ديراو امل فوج الينا ةبعنلا عولاو ليلا عنا

 ابا ميج باش ثوملا هلخاي ال طبشمي ال. (8) طا
 | هاضقلا هب ضفي و ضيا ىوريو ٍضفتو ىوري نونملا هليسو هلوقو ةلع هب
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 اينآ روث وطت م *يط اذا

 ةدأب لكيف كفنت ام منسلا يف

 اهتاطتودملا ضرا مه تراصا

 ةعقو عورنمباشام ىف لكب

 رشعم لاع اور فاوراءااماذإ
 انقلاو ليخلامهيطمت يذلا يطعتف

 اوظقياو ماشلا رد اوموق 6

 ايدي مطاوقلا ضيبلاب نودي

 معوفع يغبلا رسأي مل اورسا اذا
 هاغ عماوج هنع اوقلطا اذا

 مهنود ماقر ختم نع اوعراص ناو

 امناك تادحوم بوني اولع

 هتعلشف ينمار دق 0-0

 مناك و هو مهيف ناع سو و

 0 ا 211 راج طخ الي دبي يذلا فناف

 عقان وهو مهحامرا هب ليست

 ظ عئاطق ”اقهرلا .دحلا سوفت

 مئاقولا هنم نبش دق هنكلو

 5 | ةتوتحاف مهيلع تراغا

 ” داموكلا ثرال نكا

 ا وبرحلا نويع دحيب
 مطاوقلا فويسلاو اوس نهو

0 

5-0 
 ” عماوج اها دال نا قب ع و

 عراصم دج دجلاب مهفلخو

 مجاضم وهام لوبق بودنج

 ماي وهو هركف نع م ههجوأر ح نع ملا ءافوقك

 ميسا لامع. أ نم عوط# ةلاوهو عودججملا ىعمب مدا )1

 (ليغاز ا لوعفملا مم 00 لقاقلا غلابلا عق ةانلا (؟)

  يفلدافلا م

 هوغو ءانلا يف جوملاو ليما يقف لصالاو جاوعالا ءردلا (*)
 دياج نم ريس وهو دقلاب مومضملا ريسالا عناكلا 8

 ةرغش ةععذق (1) ديدح نم قوطلا لغلا (5)

١ 



١4| 

 ابعكطمةديصقنم 6 يئاطلا مامت وبا 9“

 عزاجنيبلا اذ اعازحم كت ناف مناص وه يذلا نيبلا عنضالا ذه ءاهينولا اف اماروع لت لع 2 د 3
 م

 مفايو 0 وهو مهيف يبتو ميهيف دوجلا عضرتسا نيذلا نبأ انا

 مفانو نامرثإلاو املا ديزو متاحو م|وسلا يف سوا يف ام

 مالو يرزلا قوا ةئرطم هفططةا سايا ناكو

 2 لويس عيماوه تويغ ل ”لابج عيلاوط موج

 عئارش نهب اوصوا ام ةرثك م د تاكل

 عباصاو مم مدو> نم ةحار امل نكي لف تدم لحلايف دي ياف

 عئادولا انعنلل ةضانخ يو عاضف انلامظوة<فورعملا اوعدوتسا مث
000 5 ١ 

 جالسا يقيلاداتسلا حا ضيف تناعوا ليل اهب

 عمادملاهتق ةدعساو ىدلا اهاد> مهدوج حاورا لذبلاب تةفخ اذا <
 © عزاعز ءاقللا موي اهنكلو ىدنلا يف ضفلاربنعلاي ركحاير 5 5 .

 عمج ينو عراوف لع هعمج امناو عفترملا و هو عراد مج والا 01(

 ْ لعاوف ىلع لقعي هل اه مناك اذا العاف نوعمجي مهنال ةعراف

 ريخ لكل عماجلا ديدلا وهو لواهب عمج ليلاهبلا (؟)
 ديدشلا وهو عوعو مج عزاعزلا (*) اتت ايدةحتسا (6©)

 بوبا
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 ىتناو تلا سلما هنم تسلك

 ليس لك هاوفالا هعزانت |

 هئامد نم انقلا انمعطاو |نمعط

 انحامر بومك انيديا ظفحتو

 هلك دجللا كلما نا يتيعامط

 هنت سووكلا ينيطاعي ىلومو

 ةكتف ينج نيب أم ه1 تاك

 هاوافو مودي ال موي ناك الف

 برت ىلكاتلا لاته ضض
 ملكم سلو ىنصيأ دشار ٍفرا

 مثلتم دجام الا حالا انو

 ةدصمو ةرعل الا رهدلا امو

 ظ ""*ءودر نينكا أنلا بويجيف هل
1 

 ظ عودص لاجرلا لاش تداسو

 مه بولا نيب اهفارطاو

 عوم ءالعلا يف مالغ لكو
 عيبجن راقملا نا ول

 مدع نيرداغلا مويو هتهد

 عيدب نامزلا يف ةافو ناف

 ” عودخني رفالادار وضعبو

 3 سلو وعدي ادشرتسمو

 ظ عيلخ فاطعلا رورحم رخاو

 ف لقو

 بلل 00 نعسس

 همضلا نم لاخ بيلا سلما هلوق ت : ملبتك تصل تشل 00

 ا ل ا 1 هلك ىيع كاذب 0 تدلك

 00 :هل نكي يذلا سلمالا

 هجرف اذا بيجلا عدر ردصم عدرلا عمج عودرلاو

 (") دادو هلعلو ىنعم هل رفظا م

 دارو هلوق (؟)
 ءادرلا فاطعلا



| 

 4: نيعلا فر انج
 2 يضرا فيرشلا 6

 دو ةرم يصعي رحدلا اذك ميفشو يل مابالا نم ميصخ

 ينو ةلغ بلق لك يفو ةتالب ام ليلا الو ١
 عورش نيدراولاو قفبلو يدصلل ءاملا سلط نم انا امو

 عيضر ريزغلا يدشلا .حزن امو هماطف تامغا اندلا نم يعاضر

 عيبرو انل فاطصمضرالايفو انفونا باصا ميض الو اني
 00 ةفلط عورذ انتم هريصب ناحلا سنتر ١١١

220 
 عيموتالسل يدباني أمو 1 ا نا ديبلاب 0

 عيذم لاجرلا يف يرس بدحاصو 0 ف 0 ص يل 1

 أبنمو ظ
 7 عوقو ءاجنلاب اياملا يدياو هتوجن قارعلاب موي هلو

 انه هب داريو ديلا طسب هيف لصالاو عرذ مج عفرتا 0 ْ

 نودي رب عرذلا عسأو نالف اولاق دقو ناوملا ٌه اع ةقاطالاو رادغقالا

 ةقانلا ٍثو ةلمع عمج تالمعيلا 00 هلان ءىن * ىلا هدي دم اذادهنا

 عمج ءاحنلاو هتعطق هتوجن (؟) السسلا قت طوبطلا ةلمقعملا ةبيحنالا

 أشني ام لوا باحسلا وهو وجن
 . ميلا

 / رخل لن ةكئةمقطع حت312977



 هيو دم م تت

 ْ ا

 طبار برحلاةحوبحييف شاجنلو يغتبي ملسلاو رع رجتخمو
 | "”لمئاسولابلملاكارداضرالو ىذقلا لع ينفج تيضغا ىننكلو

 طلاخنا قيدصلا حصن يمهشنمو ريوع ليوطلا عابلا يذل لوقا
 ١ طلاغف 1 نكت ناش ناو هدنع ةقيقألا نبت ا رهدلاوه

 )١( نإ .

 -#: ءلطلا فرع زج

 6 هعماجل 6
 0 سيل قاوذالايوذدنعو يلق وريار عش فرحلااذيفَرالو

 7 0 ارا يلاوظ رثلاو هظاماو ..ةلظعم“ طيلملا ظللا نمهنف

 نلف لآقي سفنلا زمبم الدقو :مملاب ضاجلاو "هتعملا رجشملا )0ع

 ظ هتعاجشل رارفلا نع ةسفن طب ري يا شأجلا طبار

 يف لصالاو تملحتو تلمحت ينم ىذقلا ىلع ينفج تيضغا (؟)
 سددت هنادي ري خلا راملو (*)  توكسلا -ىثلا ىلع ءاضغالا

 هن هلقذو هقيضل هنسفتساو هج ام ءاظلا فرح وه يذلا يوزلا اذه ||

 مظنلانيقبالا هارعشلاو ءابدالل قري مل هنا مك ناسللا َلَع هتظالغو ظفلعلا

 اب ىنعم ظاظفلا [ظفل ظالغلا طافلالاب يناثلا يف لثم كلذلو ركذ امل ديم

 هيناعم نم ظاملالا (4) بيرا بيدا لكن ع هيف ةنكللا نعال

 هظهب ردصم ظببلاو طولبلا رشق ظرقلاو هيلجر نيب هبنذ ريعبلا لاخدا
 اههناعم رئاس ظافلالا هذه رسفا ملو ظيلغلا ظفلاو هنع زجعو هلقثا لجلا
 ] الا سيل ليغمتلا اهتم دارملا ذا



 داسفلا نم مهنيب ال حلصلل ال ةلعل مهن بوركت ا 0

 ا ضف

 6 يللا نيدلا ىنص
 | يغقيف عمجتاميفيديطسب و هتكلم دق ام لذب يسفنا ذاب
 يضرع نم ةياقولا هيف امب سا يننال الا لاما ضعب قبا مو

 <«8) .اطلا فرع ة+

 ةراعكلا يلع تضرع دقو 6 يدرويبالا 6 ظ
 ” طرافلفالتنم يشم قامو هحرتش تضحو تلال يليلخ 1

 طظقاس ةمدخي لبا نا ةفاخن قلطعب تسنا يفا املعت 1

 ا هل ل ةعءامط اهنا ةباتكلل يناوعدت الف

  طخاسوضارنييامنخد لع اوندابت عاعر اهيف ينسفاني ||
 ” اطرافلا انارطل* ةا المانا مهنم مالقالا تركلاو- ||

 3 0 طقاس لبف نتاع بتم نا
 ريزللو هفكاار هلا نع ضباق "يدرب نيدام ىتف ياو

 كر ادنلا ا مال خرش اذكو هلوا 1 خر 4

 ل ال ب. واق - نكلو اوملاصت 5000 اوملاضت |||

 عضبملا وهو طرشم عمج طراشملا (")  رهاظلا حالصلا تحت نطابلا ْ



 ا

 | ضولاولوطلا تاذضرالا عنسأو - رطضم. ىل ئ

 0 لع ينن ا( لكك انني "اناني 1

 8 0 ضعبلا 6 ]
 يضرق ينةبم لع يروسيمضرعاو ىنغلا رطبا امه ينغتسال يفاو

 يضرعيمموىننلاروسمكرداو يترسع دتشتف انايحا رسعاو |[
 | ضروف الو ضرفب ينم ةقثوخا ترفشاو تاجت ىتج احلا: امو

 ضحي ىتفلكق الخا تردكا ذا يتةياح وفصتو يفورعم لذباو |[
 ضحدلا نعريضبلال ذا لذي امدعب رمالانم ىلوملا ذقنتساو ْ

 ضغب ىلع عولضل ا ينمتناك ناو يترصنو يدوو يلأم هحضماو ظ

 00 ضم لكن ع اذءلايربت عراوق ةلاثا حك ولو يماح هرمغيو ْ

 | يضقيالوهيلءىضقي نم سانلا يفو يارشلا6 يسن لع ينتاو ظ
 يضراالو يئاعسنم عاف لبا + هك ينيج ينيب تنؤما

 حلل لا كورس يتميشا ريت انس لاننلا يفاو
 لهجوووهس

 ةملاوملا ةعجؤملا أ ضملا ملكلا . (1)



 157 0 د ماجستك ب ٠0 1 ب
 0 ا 1 7 1 ل ا

 ا ا ت6
١ 908 

 | مو

 00 0 تس اح

 اضرفلا اكرح ىتح اندز مث ًاعونق نامزا لش |
 اضفي نا نم ليخبلا بابعو - جربنا ىدتلا لع اناا
 امرا لولا 301 نس رعذااف هلع يا

 اضعو عارف يدملا سو'ور .ةلبحا ل نإ ماسلا 0
 اضحو نونملا لع اثعب .لذلا دعي .ةايملا لقتلسام ٠

 نع ا راغلاو اماطل ميضلاب ةصلا_ ىر سم

 ىضغاو نابجلا ةنع ىاعت دق لوه لك لع هسفن ًاحراط

 ”اضخو نعطلاوةامدلا "مث دي داخا فوسلا برضوقلي ثيح
 اضيرو أاثو كايلعلا نصبنقل اودما دوشالا لا

 *6 ىلعلا نب ناطح 8
 ضفخ ىلا لاع تاش نم همكح ىلع رهدلا ىنسلزنا

 يضرع يوس لام يل سلف ىنفلا رفوب رهدلا ينلاغو
 يضري امب رهذلا ينكمضا ابرايو رهدلا يفناكبا
 000 لا ضب نم نددر اِطْْلا 508 تانا5ذو

 ديداخالا (؟) ماوملا عجوملا ضمملا 5 ظ عزفارعذا )1١(

 طلاخي نعط ضخولاو هيف ترثا يا داجلا يف ت"دخ يلا شنو دودخأ عمج

 وهو بغزلا اهيلعىنلا اهخارفاطقلا بغز (14) ففي ملو فوجلا
 رعشلا تائيل تاريغص هتاينب كرا ديريو ودببام لوا شدرلا



000 

 ا ل ول ظ 5
 1 روض رع ضرع يفونمأ|ف ِي دي لوط ل وط نع اورصقناو

 ابعلطم ةديصق نم. 26 ىضرلا في رشلا
 ا 2 8 م ام 3 او

 صع داع ىود ىوحو يصفي ةقالع 55 1

1 
 اضرعو الوط نامزلا كل ايوا هوه وطملا حا لق

 ارض 35 لام آلا تيعرو انتر اودع رزمالا تدروو

 3 .٠ 0 ٠ ٠ . ج١ *؟ |

 . ىخري, سيل اب اهنم ضار انا ضأبب 0 ةطبر تدعلتو

 اضفن اياخلا الا اهيف عرسي ال رهدلا ةعنص نه يل تمربا

 اضيبم امح اف مولا ىأر نم ل يصم نوأو محاف ريم

 '”0 لم قطا ال ايوب يلإذلا لع .يقلت ىافم 5
 0 ه6

 اضخنلا نقرع نا عدب الف --ملفعلا نم نتحن اذا ابوطخو

7 
 اضعو اموي ره رهدلا اذا رهدلا ىلع ري نم نبيا ال نيا

 أضرعلا انبهو ىتح انعدي م نامز انئاحر انهو دف

 لجرلاب سرفلا برصض لصالا يف ضكرلاو ةردقلا انه لوطلا )١(
 يرطلا ضغلاو لبذ ىوذ (؟) ةناهالل انه هراعثساو هل اثافمتسا

 00 ةقحلملا هبثي قيقر نيل بوث لك ةطيرلاو تفحت تعفلت (9*) .
 0 محلا ضحنلاو هلك هنذخاو محلا نم لظملا لعام نلكا يا نقرع (4)
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 دوور دبي هاو وع دع

 ا

 0 ١ ظ 1 0

 ضربلاب درولا نمىغراوادبعلاىرع  ثكانل لدا نا ىلىتمهترأ ١
لا مدت ةبصع يدل كم ناوملا ديق يف حبصاو

 ""”ضعلاب لمانا

 يضغاوا ةلذملا عنو لع ٌضغا نكااو نونملا ىضرا ينكر

 ””ىةرعاهبتيقوىسفن هلل ازونك .تقواذا ىت>لاومالاب سفنلا يفا

 يضبناهبنامزلا سج ”دي كالتف ثداح عقو ينسمنا يثتخا الو

 يضعب نعرصقي نم يبك كرديل ىدعلا نم 'يلا تسي ًابجتاوف
 ضمثلا نعينفج قاعام ىذق ينيعب ةصخش لثمت وا نم يندصقيو

 يضفخاواطامدنعيركذمفرال ب راحت داوملا ردص مهل تبصن

 يضرت نملفىتولا مويهضرت و ةراغل ماسحلا تداقت ام اذا

 " يضبراهياغيفلاطضراضبارم ايكتممالظلا باباج سلس
 ضرالاو تاومسلا ثاريم هللف تءاناوما رمل تك ردا جانا

 يضقتسنو عيمجلل ضيا ربصنو انراثب انيضتقاو مهيلع انربص
 ده 0ك

 يضغب ىلعاورمتسينابجت الف محل يدي وزغ دعب يناسل مجازغ
 ف مارلثافىدساوملتناو ئفاونمااف تك 5) ل . : 1 .٠

 ةرطعجج ىعللا (5) اسوبحم البكم (؟) ليلقلا ضربلا (1)
 ريغال مهاردلاو ريناندلا نم فلالا ليقو لاملا نم ةنفل ا يشثو مغلاو حفنلاب
 ضبر نم ناكم مما ضب رم عمجضبارملاو يجنتملاو يلاعلا بكحلا (5)
 للا( 0)بصقلا نمةمجالا شو ةباغعمج باغلاو كرب اذا هثسي رف لع دسالا

 امهيف صقتنلاعاقياو امهيلا بيعلا ةبسن نع ةياك ضرعلاو دحلا يف
 هاف يلا

 ا



 ور

 "ا ردلا#ب ءافإلا قلغالو يدا عئاض دعبلا ىلع يبابحا دهعا :

 صحافب ٍنوتاك امع اناامو لهاذب ينوعدوتسا امانا امو

 2” اوروبا اوعس ىتياغب قاحللا اومارىل وألا ناو

 كأن باقعا ريغمبنمريإو علظ ةفقو ريغ مهنم كب مف
 صماخالاب مهتيعادقو تبطو ةياغ لمانالا فارطاب اومارو

 -# راضا فرع :>
 >6 ىللا نيدلا ىنص

 8 رىقتلا ليذريغيف دعبتسمو يغب ىلعلاباستك اريغىلا ليلق ” امنع 0 000

 يضبقيف عمجاضرالانا تنقيت .ةتيطتماام اذا ”مزعيلو فيكف

 "'"يفنااهرعويفءاضنالاو مزعلانم ابانب لابجلا ىبثغا ال ىلامو

 ضرالانم يلا ىفدااعسلا تيار . اباطم تمر اذا امزعيل نا لع

 دالا لجرلا ثيشللا (5) مهنع ضبقنممب يا صلاتي هلوق (1)

 ءيكأكتملا صكانلاو لئاملا علاظلا () هنحت هسفنن أكمرما يف عي رسلا
 ظ بيصي اال اهودهو صمخا عمج صماخالا (1:) رمالا نع مححملا

 | ضكرلا (5) مادقالا انه اهب داريو مدقلا يرطاب نم ضرالا

 ريسلا ةرثكب اهلزها ىنعمم اهيضنا يأ يضناو اهريغو لبالا نم لو زوملا

0 1 : 



١*١ 

 شيعبو زرابم لاعقلا ا يقروضرظ ِسش ال يفا ْ

 4 رامصل | لن|٠ 0 0

 2 يدروييالا 3

 ضصبق لع نددي و ىروكشب م مف يلايللا ينم ًارطو تضف

 صيخروهو ضرعلا مدي يريغو يرتعت بئاونلاو يضرعب يلاغا |
 صي رح نيمركالا ن. زي ام لع ىنثا ةنانك اياع تلع دقو

 ضم دولا رهدلا سع اذا هركسأ اهجو عامطالا لع نوصا

 دي م
 اكفني

000 

 ةديصق نم 2 يئارغاعلا د

 يصُن اصخ لثمي اهبلاطفي وأشل كردم كنا سْفنلا لا 11 اذ
 ”صراوقلا لاّتحاليريصوالينم يتحاممو [بلاط يسفن ةهاز

 صئاغ صوغل نيام لع يصوغو . ملاع رطاخ وحب 11١ لذ

 *”ىملاخ ةليذرلا ىبأي قلخ ىلا اسهنغو ماثللا قالخا قرتو
 وع لاي رماضلا صيخلا (8) ١ ”قيضلاوةدشلا نس 0
 يثو ةصراق ع ضراوتلا (5) . نظلا راح كبا[آةلا ننخ

 *يدزلا تغلا (49 -دئاددلا ايهاب داراو لا ١



 || اسراوفانيقتلا موي التم الو اهيصم [يح ىلا لببشم رالف
 و 00 ا برطاو هم ةفيقلل او ذيك نأ 0)

 2 يسعلا ةرئنع ظ
 شر + الع تفنلا اذا ينم يجعاو ةايبع ينم ىصخن ال شودخميذءاسو صيمتلاقلخ ايراع يتتأر ذا ةليبع كمض

 م4 اميإ يف

 شوقن ءامدلا ضيف نم هيلعو اممم بواقلا يف يمر تبر

 شوهدم ريح نابجلا بلق هل نمو نيرعلا "ثيل انا ين؟

 . || زوجيو سرفلا سأر مدقم لصالايف وهو ذوق عمج ساوقلا (1)
 ' ١1 اهس ىلا ليا ياذملا .(9) . لوألا هلملو ماع دارب نا
 ناعطلا زهو سعدم عج سعادملاو اهثوق

5-5 

 ْ "ا سعادملا حام لاوكاتلارودص انل اوبصن ةدش انددشأم اذا
 || اسباوع الا نعجري اف مهيلع اهتكتعيرصنعتلاحليحلا اذا

 5 زل 0 د فدي ا ا يح ديح لإ امينا نم ع كوكو وب

 مم ع وا ا 0 000



| 

 الإ 0) .ء
 ١ شان ني رارغ وذ نانس ةقو هدو كي نرقلا درا تسلأا ا

 سماغملا ٌرفنيحايانلا فولخ ىرتماوليقثلا قاوالا لمتحاو ٍ

 . سواسولا تاقراطلل ت زاك ارح تيان راطلامومحلاي راو

 1“ ىعادملا إلا اهايبتاع رم تمت ماوقا ماخ اذا

 0 1 0 0 نا ريخلا كيا 0
(2) 

 3 يسيلا ةرتنع

 سايشو "نيف نيب اهوقيتغاوا ساكلاب ةلاطبلا زها تاس 1

 سارلاةمحج نش ي ادهن ةجاع لظ تحن يانم تاعج

 3 يمابتممقنلابقفالادجودوسأا لا ”ةقيربو ىرطم ياس
 ىسافنا قبسي نعظلاو ابقزفا تمحالثو ىرشلاذساتمدمد ناو

 سئانلاو ههجول ىضميو عدتري لفك اذا هنا ديري هعدر بكري. )١(

 ١ 0 فواحلاو جرخت عسا يرثماو لقثلا قوالا (؟) برطضملا

 أ طسو يف هدفن يري يذلا وه سشماغملاو ةقأنلا عرض ةلح لصالا يف وهو

 ةققلابءلخاو هرساطبض يا لجرلا مزح ردبضم ةمارطلا (00 ا
 غيزيال يذلا مصخلا دلالاو اهتمدص اهايمحو تنك و نبج ماخ (4)

 دازاو مونلا بلغ يذلا سعانلا (0) نعاطملا سعادملاو قحلا ىلا
 10 ةياثق يا هامئاف ىحاص تبعط لاقي توملا لع فرشم هنا انه هب

 ١ رابلا مقيلا (5)
 مودي



' | 

 |” نزرزالاو هريبانز ةبابذ يح ضرعلا ناوا كاذو

 ا ا قرضنيو 000 أرو نم ريذن نوحي

 "سيئون نحن يتلا اناه اولبقي_ناف مهيلع ضرعاف نارق ينب عمجو
 0000007 ىلإ نحن الاف لاو هلع لبقت دولاب اولبتي ناف

 20 اءابتقم انناك دقق . لفاغث بيح يف انع كي ناو

 © يريخلا بيك ني لوذملا 9
 200 ترلاءاذه لسا انين اهرخ ككمو لوقت
 آان تقلا اذا يلاقق . نهتو لج الامل تلقف

 بصخلاب شاع يا ةبابذيحهلوقو ةماهلا ةيدوا نم داو ضرعلا )١(
 قرزالاهلوقو ريبانزلا|ضورلا بابذ ىبسي دقف بابذلا نم لدب ريبانزلاو هيف

 .للللاب اانا رضع ناك ام وهولوالا ريغ رخآ سنج ىلا ةراشا سلثلا |!

 سمحاو ريذن وخا لجو بهو نب هثبب نباوهريذن (5) بلاطلا ||
 اهيلع هركن يأ سيون (#) هعيبط نب سمحا وهو امهوبا

 000001 دس ([68)  .اعادتما هيا اسايش دشا:سمتا (4)

 000 اا رس ني شن نب سنك نبا وع نزولا ةماقال ففنو

 نوزغي مهنكلو اورتو اذا نورتثس اميا سرعد أم هلوقو ليخلا نم ةيامتالث

 ىلعا رحنلاو تما تكح :1(1) ممراشب اوكردي ىح !دبا نوريغيو
 || مالا نع سعاقث نم لاف مما سعاقتملاو برملا ةموح احرلاو ردصلا

 هيف مدقتي مو رخات اذا :
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 دك نلت 6
 | )١ : ا[

 0 مسرب فوسوأ ريطلا يثاعل عي رص ةينم نهر ةرملا ندا 7 1 ٠

ٍ 1 2-6 53 1 0 10 |0 

 | ساماكدلجو ارحاببنتومو. ةتبم ةفاخم اهض نابقث الف
 شهب فيسلابتوملاضاخوريصق  هفئا زح ام راتوالا بلط نم |
 )2 ا را 500 ١

 اوسلخيث اوماضينا الا زيعلا امو اوثدحتو اوأر نم الا سانلا امو

 | م

 الأ هد : ظ 0 ||  شيأتي ام مايالا هب فيطت يسار عصا ناوجلا ناّرت أ 3| (ه) <
 ل سلكيو ريمصلاب هياع ناطي ىرقلا كلغ | مايا أعبت يصع

 | هلوق نّيحاو اهناكم ىوري ارح هلوق (؟) فدي سنع ()

 || رح (9) راع كبصي مل دارا امناد حرجت الكنا دري مل ساما كدلجو
 ]| لكلو ةرازف ينبنم ل+رس بيب و شربالا ةي زج بحاص وه ريصقو عدج
 نصح نوجا )5(  . نمييب. بتل ةماعن :(4) ةروهشم ةصق اهدم

 ضارعلا ةراحبملا مفصلا )3 نيلي ال ينعي سيأتي ام هلوقو ةماهلا

 || ىف شادكعت يا. سفكيو بالودلا. نومجتلاو بسس ثريلا . )00( ١
 ناروذدلا يف ًاضعب اينه ل
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5 05 
000 0 

 مندل 7

 ٍ سكاماو هعينع يندوارت ىنلاوةصاصخلا يفيضرعب يلاغا 000 «, 5 هةر وح ٍ؛

 ْ " سماوق يهيثو يسع رجزاو .ةلذ ىلا عا ام اذا ىداو
 0000 51 20 0 و |

 | ساسخ سوفن اهيوحنسنافن !هقورث ال ةيشحو ةلقم يلو
5 2 3 (9) | 
 1 سي وعظ رءاربغلا لع نسل و اهنزمف الخ اءارضخلات هرصدفو

 (ٍ 2( هلا » ٠ ٠ م

 سراح ضرعلل دوجلا نا ملعيو ىتني ةي:> ىعرف ىل قرخو
 "010 4 ٠ 1 5 ١

 سابدلا عراض ىراجو ثيدح يسرعمو ىنغلا كرت ىلع يناحل

 أل نيب ةسياكملا هنو ةدكاملا نم عراذم سكاماو رقفلا ةصاصخلا )١(
 ل! لازي الف اموس يرئشملا نم ةعاسلا تحاص بلطي نا كلذو نيعيابتملا

 | نايضارتي ام لع افقي ىتح ايش اعيش بلط امم هل صقنيو هعجاري يرتش

 || ركلاب سمللاو ةساخ عمح سماوحلا اهلعلو ءاملا يف ةصئاغ ىأ ةسماق عمج
 ظ لظنو كلذ اهموي ردصنو اهدرو مول ثرشل نأ وهو لبالا ءايظأ نم وه

 عبارلا مويلا درتو ردصلا موي .ىوس مايا ةثالث ىترما يف موهلا كلذ دعب
 درت يأ داشذت امناو ( اسماوخ ايهدرولا موي تدذ اك ) لاق سمخلا كلذو
 ظ ترضلاف امكطع ةدشل عاملا لع محن اهنال ءاملا نع سماوخلا لبالا

 || رارمدلاو رارصلاب ابعرض تدش ترم (4) اهبجم" اهقورت ()

 ش غارضخلاو اهدلو ايعضري الع ةيدوز وأ طيخ نمةقاعلا كلش قوف دش أم

 | يف مالكلاو ةقانلا عرمض ةلح وهو رسكلاب فلخ عمج فالخالاو هامسلا

 ]| قي رخلاك ينمسلا قرملا (0) ضرالا ءاربغلاو هيبشتلا ىلع راج كلذ
 ]|| ليللار خا نم رفدلا يف موقلا لوزن وهو سيرعتلا عضوم سارعملا (5)

 0 لد>املاوهو بيدج هلعل ثيدح هلوقو نوار ب 5 ارامل دقو هيف نوفقي

 || هتجاح تدعشا كيسذلا سئابلاو فيحنلا فيعضلا نع ةياك دحلا عراضو
 دس هم



|" 

 | ”سعانقلا لاخلا نيالا لعتشثامت الاطو بوطخلا ءابعا لمح 3 ش

 "سماد ليللاورجتلا ءوضتقراو ىدللا دعب ناو ىبقعلا راقكلاو ٍ

 "”صانمونلاو ناجالاةرداسم يتمه ظقوت نيسح يرد هللف |
 ا يعلتخلاو ريس قردو مراصو جرو يحيجو يبو ١

 را هدلاورهدلا ءاباضورت .اًمازع تابئانلا يرقال يفاو ا

 قفل عماطم ىللطلا ال رحل 3 ايند رفحاو
 .”سيواشتم بنود

 0 ينو اهنع تيفاجت
 ل ءاا دا

 "سانا ايماعا هيو تيطمت شرفه يفو

 يظعلا لي وطلا لججلا وهو ساعدق عمجسعانقلاو ءايغالا نيالا (1)
 يعيجولا (4) بوثولا ةرداسلا (5) لظم سماد (1) نيعسلا

 ىلا ةبسن يجافخلاو بيج برعلا ليخ ىنرم سرف رهو هيجولا ىلا ةبسن
 رن اوربكلا بحاص وهو جافحلا مالغلا هب ليزي و ةليبق مام هحافخ

 يبا مدثم سماش ىنعمو للذت ضوزت (5) كلذ نم قعشم ةجافخو

 رخاوع رظن ي ىذلا سواشنملاو قبعلا يثو ةيلط مم ىلاللا 60

 ءاطعشلاو انصن ريصتاهةباشلا ةآرملا دوخلا (") اظيشن )00

 اهصانعاهلوق )8(  بفّضنلا ركلا شناعلاو داوض اهسألو سأل 0

 مهو ربكألا شعث دبع نبا ةيما دالوا شي رق نم صايعالاو اهصايعأ هلعل
 دالواشي رق نم سبانعلاو صيعلا وباو صيعلاو صاعلا اوباو ص اعلا ةعبرا
 تفس نباد نافسو برع وباو برح ةجس مو ربكألا نم" دبع نب ةيفا

 لس ل اوعسو ورمج وباو ورمجو



١55 

 «3إإ ىازلا فرع 5
 د6 ىسسلدنالا ثلصلا يبا نب ةيما *

 زجاع تنام يللا فيعضتنأأ ”الماخ كلشم لاب ام ّملئاقو
 دراح دما نم هوزوي ملال ينا مولا ىلا يزنذ الل تلقف

 0 ءارغ يدنع ىف يلاعملا اماو .هدحوظحلاىوس#يشيتتاف امو

 >6 يريغلا 6
 دعلاب زعلا كردن ناانتداعو ةزع للذتلا ضعب يف نولوقي

 "رخو ىلع يمونو ضحد لِي اقم قريشع نومرك الاو يل هللا يبا

 2 ل ٠ خ2

 2 يدروييالا 0

 سباعوهوههجو يف يكمض نعو سرامابطخ ياينعرهدلا لس

 "”ىنياكالا الا هلبلاب لت لهو. هتانب نوكتشي هينبل اف
 )١( ىبجلا 0 ةرطفلا أو ةريرغ عمج زرارغلا | ْ

  (0لئادلا رمد نق ب ا



 م

  هيداقتنايعنلاعويلاىلاورذف .هنيمت نا ىلعردقل مل تنا ناف أ[
 " هرقاع كنا تنق تنبأ اذا يت ةايح كلل نكت ملام اذا براقو |[

 >6 يرجاملا 4 ا

 رقفلا وه عوضخلا نا:اولع امو ىنغلا ىلا عوضحلاب لصوت اولاقو

 رهدلاو ةيبالا يسفن ىننلا لح امتحناشيش لالانيبو ينيبو ||

 رييلا اينفوقو نكي ىقازم هن _ ةرحترمبا سلا َ

 2 يو 6 نللوب 23
 رطخ ةلزمالزهدلا براج له انزيع رهدلا فورس سى

 رردلا هرعق ىصقاب رقتستو فيج ةقوفوامي ريا ىرت اما ||

 ررض هسأوب ىدامت نم نشف انبنامزلا يديا تثبع نكت ناف

 رمثلاو سعشلاالا فسكيسيلو امل دادع ال موجن ءاهسلا يفف

 26 مفاشلا مامالا «”

 ا“ 0 سلفلا ناكل سا نب ابعيج عابت ول بايث يلع

 اربكاو لجا تناكى 0 ا ضعيب سافل وأ سفن نوفو ا

 | رقعنم مطاقلا رقاعلا )0 هيف رداق يأ هدأت 7 )00 ظ
 لتاقلا ىنعمي اده وهو ابعطق ذا ٌةرخشلا 1



| 1 

 6 ىثراحلا ةبلع نب رفعج ظ

 اهروزي م تولاتارمتيري ةرح نبا الا ءاهلا فشكياال ||
 اهرودص مهيفواهيشاوغانيفف ةعشض رش انفايسا مهعساقت ||

 2 ليفطلا نب رماع 34

 رذاحيامىوح لا ضعبيفو دشرب ىتفلل هراككأضعب ينهللا يفق
 أ رئاج فلالاو دافناال روجلا ىلا. ينداق فلالا اذا ين يملعت مل

2-١0) 

1000 

 >6 يللا نيددلا ينص 34
 ةلانبألاو لخاوانباسحاو ابظلاو يعسلاو معن هنلاو انقياوس

 رحياورانلاودوطلاو ىعضلا سمو اضقلاو قربلاو ل لاوابصلابوبه ْ
 لجموع سل

00 

 2 ءانبج نب سوا 34
050 - - 

 | هرصاوا ابرق تناكناواناوه هلواف نراوملا كالوا ءرملا اذا

 0000 0 -:)0(  هفيلكمو .دئادش تولا تارمخ . (1)
 | امم هلوا فيلا ةيشاغو ةيشاغ عمج شو فايسالا ىلا عجار اهيشاوغ أ

 || اهبراضم مهيفو اهضيأقم اديفف رئئنيح ىنعملاف هب برضي ا :
 ال كفطعام ىثو ةرصآ مج رصاوالا (4)'  رابغلامقنلا (*) ١

 | رهص وا ةبارق وأ محر نم لجر ىلع |!



 ١؟١

 سس |

 >6 ىيمربلا ةظجحي فورعملا نسحلاوبا 6
 ريشملا لاونلل ًاثيدح اوعضاف مدوج سانلالّوم سأنا نبأ أن
 رتفد لطب ميلي رقث نه لخب مو ريع ظل مهنانعلا 00

200 0 
 35 راغوالا نممترودص نيك ام "حي يدساح محرال ينا | 1
 ران ع مهولقو ةنج ف مهو يعف يب هللا عينص اورظنا| .

 26 يسيلا ةرتنع

 ""رهشم اهيف توملاو اهتجرفف . ةراغنشكرهدلاذهفرصاولس ||

 رثعي مجاب وهو ىلوليللا يجد هد تبرض ول مزع مراصب
00000 

 ] رحال

 رفن الو اذهب ركن امهبسحو اهوبا لب ال دجلاو العلا نبا أنا
 ربصلا يددعنمو ءوسلا كددع نم يعدصاف تئشام رهدلا فورصل ل قف

 ٌةوادعلا وهو ايهتفو نيغلا نوكمن رخو عمج راغوالا 01(

 ةهج لك نم اهبص ةراغلا ةرش )ل
 ةيسصتسلا

 0 سلا شاللط .كتنيس نت ل ول ل لالا ا ل ا جد 2000000 #7 أ“ تاق نإ تا ديد صن د لب دة كفا يعول اى ا ب : 34 . 3 هني ا ١ د ا ا ل ع ا علم نمير



 |؟ ٠

 2 دابع نب ثراحلا ى#*َ

 يناب سودس 0 تدهش دَقل

 هذعب ردعلا و أرصل ترقلت

 ايئاجم انم روصنم ىري, فوسو

 هربغ عباتي ربع نم دب الو

 ريعاتحلا 1 علا
 معرب مك هتدراو

 رشاعب "نمأ يناوخأ ة ةعسلو يدلاو منلتق دأ سودس م

 رئاوبلا فويسلا ضيب ىلع لوصت ”ةينف يلوح نرا متع الهف

 ٍْ 0 20 ددعب

 00 م كيشو ًادالوا عبسي و

 اب

 06 يناوس ا ا ظ

 5 ذلاءراصلا لب هيرو يممه تلج لب ايازرلا ىدأ تلج
4 

 اعنا امونامزلا فرص ع هرباغي يريغ

 720 ولالا هّشي ناكل ةقرع توفايلل رانلا تناكرل
 ررد ىلع فادصا شت افناف اهتهقو يراطا كنرغي الف

 رصبلا لعلوم كاذ يفبنذلاف رغص نممجنلا ءافخ نظت الو
 سس 090 00سس سس

 ةرحدح عمج رجانحلاو نابيش نب ليهذينب يئةليبق مسأ سودس )١(
 | ايازرلا (*”) بيرقلا كيشولاو دتخلاربغلا (5) موقلحلا شو
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 جيس تر بجو

: 0 
 م دجام بئاون ىنغي الو ةايحلا تي ىلابتلا نا

 'رتخن غلا نم نيبب اموي هنب ال ايف« 000

 >6 ههجو هللا مرك يلع ماماللبسني امبو

 اور اذا اعبي مهر نحو بسن مجريخ اناساسنلا لع دق

 اورصن نمروصنملاونيدلاورصانو هتمارك ىوأم مثو يبنلا طهر ||
 أ ردملاو هاحطبلا دمشتوب اك ا_مكاسريخ انا عت ضرالاو

 رلاو تيا نكر كاذبا جحا مهثدحاؤاشول رتسلاوذ تيبلاو

 نابعالا دخا دفرخس نأ مهدحا ةفلك دقو

 يريسو يجلد انعلا ىلا لقو يسفن ءاجر تابحلا نم تعطق

 يريضب منن مهنم كردل موق لاش يناكمل لقف
 يريخ ركذ كرش مساب وتو يهجو ءام كهجو نود لذِتا
 يريفل هلعفا قبطا فيكق يسفن عفنل لآوسلا نم تفنا

 الله0 وهعل

 فرلا

 ةرذع عمج رذعلاو اهل ثا راكألاو اهب ماتهالا ةايحلاب يلابثلا )1١(

 ردملاو ىصخلا قاقد هيف عساو ليسمءاحطبلا (؟) ةردعملا ىبعمب مسا

 رشا لغا رذملا نمو ريولا لها ءاحطبلا نه دآرأف ةرتلا) لا
 ليللا لوا نم ريسلا وهو جال دالا نم مئالا جدلا ()

1 )1( 



 ام

 )00و مبا امل ةنحم سيل انيوق [طيش |
 003007 يدر تك ةقدام لك ناقملا قلت

 00 مهنيب تاربر# ا ىداأ :راثفل ربو ١

 )00د اهارغل نم ةرفصي بق ىدا ىرتع اهناك
 هرطم انماوس سيصي ثيغ 0 كول ب انا

 همرعل رهاظ توم راعس تدغ جاسيبلل ةريغ#ملا اذاو

 7030 000 توم دعب نه اولكم تينللا انوطعاو اًولو

 هررش هلالخ ريطي (برض اوهرك نراو موسكتل انا
 هرخدت ءافكألا يف نيدو“ نرلكتو «دنيث دنلوب

 0 دل ل وذ غاوتالعلا 0 داحلا فص ©

 هرج 0 د مدبص مو نوبرقالا ةنع باغ نا
 )ه2(

 يتلا لبالا و فداوصلا ةدحاو ةفداصلا اهلعلو ةقداصلا )١(
 1| لخدتل ةبراشلا فارمصمنا رظعنت اهزاجتا ذدع فقتف ضوملا لع ينأت
 )0001 (1] لاما نب ريثكلا ينككو ةكرم ريطاو تبين تكد
 ةوحثملا ىرقعلا (*) . ماعطلا نم ةيقبلا انه اهب داريو ةروس عمجج

 | ردضلاو ةميظعلا وادلاوهو برغ عمج بارغالاو رثبلا وهو بميلق عمج بلقلاو
 دصقو للاعثلاو بالكلا هيف لود رخل يف يقيرالل يو ةرقص عمج

 اءردتملا ناوشلاو ةقلغخلا تالالا ثآلملا (4)  تلطم ءاملا انه

 هافصاو هلذفا هئام قير (5)



 /ا١ا١

0 | 1 5 : 1 
 راوخ ركب ىحكربي أب ىضراو ىذَقْلا لع يضغاو ىولبلل عرضاأ

ْ (0) | 

 1 3 راطاوصرقب يشيعنم منقاو . ةعاس ةذإ. يرهد نم حرفاو
 ىراقأ دجلة يف تغزب الو ىناج زعالويدنزىروالنذا ا

 >6 دبعلا نب ةفرط 1
0 : : 1 

 رو تتاح ودو ءاحشلا مزا ادا نيذلا مولا 2 يف 0

6 0 3 ١ 2 : 
 ةررتموخيتر ليبق ىنثف هل تويبلا تينودو اموي 07
 4 ل ا 0 ْش

 هرسي هميقي تايقنملا يف مهرر كراكو حينملا اوعفر |

 لجرلا ىضغا عراضم يفغاو فىعمو اظفل عضخاك عرضا 60

 هب داري و بارشلا يفو نيعلا يف عقي ام ىذقلاو امهيدنج نيب براق هينيع 4

 ءاضغالا نوكيف ةميلسلا عابطلا اهابأت يتلاص ئاقتلاو ةميمذلاتافصلا انه ||
 فعضلا وهو نيثحتفب روحا ريك راوخلاو للا ىنمم تببلا يف ا

 بوثلا وهو رسكلاب رم عمج راطالاو زيملا فيغر صرقلا (؟) 7

 ىنعي ىروي ىدنز هناأ لمحال تيتا يرنز ىرذال 0 قلحلا 1

 هسفن لع وعدي هران تجرخا ذا ايرو دنزلا ىرو لاقي هران تجرخال

 ظ هالعاءيش لكن م ةمقلاو نامرحلاو ةبيملا نعةيانك وهو هدانز ىرو مدعب

 عمج ررقلا (05) ةفرغلا نو ةرجم عمج رححلاودعشأ مزا (4)
 داي حدق جحينملا 3( دربلا نم هريغو ناسنالا باصا ام ٍثو ٌةرق

 رادصملا اهوا مرغ الو منغ امل سبل يتلا ةعب رالا حادقلا دحا وهو بيصن

 اهريغو لبالا نم يثو ةيقنم عمج تايقنملاوحيفسلا مث حينملا مث فعشملا ُ

 رسدملا ىلع نوعمتجملا موقلا رسسدلاو ىقث اهيف راصو تنعم يتلا
11111 
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 ١" يدان ازسما هرافي مقونم را
 ””راعس ةنسالاب 0 : هعقو رسيا عورلأ ليز. بطخو
 5 رابص :هازملاب روقو للقب هئاقل ترود فتحا او هلت

 رادصاودورويف ب يح رردصو هواَع لع ال قيلط هجوو

 ”يراج هرسسعت نم ىمأيو قيدص همكرأ ءانم 3 كحد و

 ا ارض لاى دمالؤويرط . امل ىدتيي ال ءا#د ةلضعمو
 اراء اهراوغانع ءمجحيو اهزومر لح نوديصاونلا بيشأ كا : 3

 ' هالتلاد ”اوصاهاقلت توهحوو اع "أباح فر ككل دامح تالعحا

 م
 ارسم تفقثو ضماغلك اهروتسم نم تزرباف

 راعسلاو بعصلا دكوكلاو بلتلاو لقعلا عورلا(؟) مديملا راهنملا (1)
 زهازملاو كالملا فتن لا () اهتدقوا رانلا ترعسنم لعاف مسا ةنلابم |
 000 دا (8) نري ىمأي (64) - .سانلا زهت 0
 )001 |«! هيف قي رط احل يدعي ال هلوقو ءادوسلا ءامهدلاو:ديذنفلا
 اهل قي رط يف سانلا ىدتبم ال هتقيق>و يلقعلا زاجلا ليبس لع قي رطلا ىلا

 0 تاراغلا ريغك يا راوغلا نيب راونملاو رخأتي مجخي (7)
 اهاقلتو ةبلح عمح تابلملاو لوجت اهتلعج ركفلا دايج تلحا (0)

 الإ يوقلا رودقلاو تموق تخحنتت (6) .اهوحت نزولا ةماقال زمه الب

 ٠" هعار يف( رودت يا ) رجا روس يذلا راوسلاو نازخلا نم باشلا



 ظ
 ١

 ير يخل نهتم نامل ها طلاخا |
 رارماو ءالتحاب يلايللا ف ورص ينزفتسش مهلثم ينا رهظاو
 ” رلتماب راش وارسل سا يهنلارفوتسميلقلايراضفاو

11 

 . هكا » يذلا 0 تا

0020 

4 
 رامزمودوعب يداشلا ينب رطيو هاواقل لوهملا بطخلا ينرحضي و

 راح روحاو راطخ رعساب .بءاكىدنلادهانيداوفرعصبو

 مادو 0 لاط ىلع ةفقوا عومدلاب يس يناو

 عاتجالا يف لثملا امهب برضي نافورعم نابكرك نادقرفلا (1)

 )ه2(

 «نادقرفلاالا كيبا 0 ا ىوخأ ةقرافم خال كو»رعاشلا لاق قرفثلاء دعو ٍ

 نالف لاقي هنمو هرعق ءيش لكن م وهو روغ عمج راوغالا (؟)
 ءايلا ديدثتب يواضلا ١ رومالاب فراع وا دوقح ياروغلا ديعلب ِ

 ىنلاو نكمطم ريغ ابضتنم دعاقلا نفوغسملاوفيعضلا نزولا ماقال 10١
 ا : ايجال كاذبا ت تييعسو لقعلا يو ةيبن عمج

 نم لوعفم مسا لوهملا (+) اًممحو ادرفم نوكي ىعنلا نا سوناقلا
 لوعفملا مم رار باب نملئاملا هب داراوهعزفا لاق باب نم ينثلا هلاه
 ا .نايضعتي ماقملا ذا معفمل يك ًيلقع !ًناحت لعافلا ميم ايف
 م ي انقلاو لوبم لاقي الو للاف تلح لاش ةنالانع نسم ومقتل

 يل نياعم وهو ينلثقي يداوف يمن )0(
 عحيتصت كم
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 0030003 ةقال لك قالا أر نا الل رهدلا لذفا

 ظ يردق عيشر داوسلا طحن لو وأ لص نعل "”باعامو

 يرن *اجيملا يف فيسلابرضف موسق ضراب رافتلا 01 اذا

 يرجي وهو ىتحت مجنلا تيأر ىتح تواعو ىلعلا ىلا توم

 ِي م ارثا اوار ام ىرايح اوداعو اوعس نورخا موفو

 اههلطمةديصقنم6©9 ىلماعلا نيدلاءاهب 0
 راقيذو بيذعلاو يوزخا دوهع يراك ذث ددخ دجن نمقربلا ىرس ااا ” 7 هو لا

 د” اهنمو
 دلا نأ لك ف يبلاطي اىناك نرامزلاو يلام يلياذ

 رادكأب ونص لكنم ينادباو يعبارم ىلخاو يبابحا دعباف
 راشعمرشع ىلا ومس نادجلانم همارميصقا ناك نم يبلداعو أ

 ؟9يراعساصخراو مخي ينماسناو هبطخل لذا ال ينا ردي ملك

 رايدنم ءادهذلاو ءانهدلا نكاما نم عضوم ءاحلا مب ىوزح 010(

 ةفوكلا نيب عضوم راق وذو هييذعلاك ءام مما بذعلا رغصم بيذعلاو مي
 لا نال اخ ىو لري ديدشلا رمالا تطخلا (5) . ظضاوو

 ربصلاو داَجتلا لو اودع ناك نا هعفد يف عسولا لذب َلَع مهضرحي مهئاغاب

 باذعلا 2 مودلا لمعتسي ايدك ينفلك ينماسو كلذ ريغ ناك نا

 صقتنلا ساو رشلاو
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 ران دعب 0 1 توم رك يف حبصا رد ماذا 0

2 
 ١ رارغ ىلفا نم دنع ىونو ”ليلق ئوهاال تصح نا

 رافقلاو ةيطلاو يبزعو يقيس راوزتغو يتم يل تبا

 راع هيلع فري ال ضرعو اياندلا اهرواخت ال 6

 رايخ تلمح نم لثم ليخو. مارك اويححص ل
 رافلا اهربانم ىلعو ىض هيف نمانتش داب 1

 رارفلا ينل اهني انركذ الف انتاج فس ا
 4 رامدلا أه دئارط نمو نعحر رايد ىلع 7 نرغا اذا خو

 راج هيوجحبل نمو اد ان 7 نورك ١ كلفف

 رازن مهلك سالا راق اديعاش رات 0

 6 ةرانع

 يرس تنكو ىوحلا تيفشاو.. يلادتلا ىلع هاعبلا 0
 يرتن كتب ودعلا وشاالو الاب يلارتت 0000

 مونلا نم ليلقلا رارلا (8) قري سا 00
 كالملا رامدلا (*)



 ا

 00007 ا اواه ثينج ابهنم ورا.1 ةلل نم ؟وأ
 راطتسملا داوفلا اهب "يلا ىناوو هلطام نيدلا يناضق
5 0 )00( 

 0000001 ندلو كسل باشر نم ارفع لعا تف
 )ايلا دوب دقخف تلاقو .انع ليلا بوث قر تالا

 قف 5 ٠

 )7 دل كضلا كت نعل يرحم. تاظنللا قرست تلؤو

 رارض ما ةنم ناك قوشا يردا تساف حابصلا كاذ اند

 راروزا هعلاطم نع ينرطل ىتح جبصلا ءوض تيداع دقو

3 3 4 
 0000 انآ هالس [ع "ف دوار نفطشفو

 5 .* 1 9 5 1 .٠
 راغص مود موف 0 ابرح را هنأ بسحاو ظ

 00 1 ينب لع رجو ريغ اهفارب تيزج 5
5 )2( 

 راد امهتحت بكرلا ناك ليل رجفب تلصو موي مو |
 راحبلا وهو هدرو اناك ليل دتما مالظلا رصحتنا اذا , "مس 1 71

 مزاح يانور لولا
 راغملا وكلاب ليخلا ' ىدحا مي يب باعك يف اندجو :

 أطخ وهو ةيراعلا نم راعملا ةنوري سانلاو ةديبعوبا لاق

 راؤدلا (؟) قيرلا باضزلاو ةيناث ةبرش برشاةرعا |] )١(
 || ةغل اضيا مفلاو رسكلاب ةأرملا راوس وه وا اهتدخ ىنعمب رمخلا راوس مضلاب ||

 || مضلاب راوصلا (*) ١ حبصلا برق نع ةيادك كلذف لكى عو هيف ||
 لباقي يذلا دقحلا ىلع ىوطنملا نخطضملا (4) رقبلانم عيطقلارسكيو |

 ]|| ديعبلا ردص ىلع ةمس رادصلا (5) . نوحعلا مايا نم رابءوودلثم دقحلا |



 لا 0
 - نورس شدو

- 
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 | '"رمتاموزيح«لم ”مالغ اهباع رقكرمط لك روجلا لهال "يلع
 ظ رمخا ىعجشتال يحلي املا سواك مهماع حامنا فارطاب سرداب

 ظ رحبلا يننا دهاش ريو لابشل يتتادهبشت تي لل

 !؟7 هلئلاور وكلا ظطساو هيف سسدعلا نرم اناعفلم سيلا ناكم قرخو

 0 1 2 ها

 ظ رفس انعم هضراوا ةرك لع انناكو هروح يف انب ندع

 26 ينادججلا سارف وبا 6

 راعتنلا بالا 34 دقو راع كيلع رايدلا يف كفوقو

 ظ رارتغاو ةبابصلا 2 داع تام رحم نيعب رالا دعبأ

 راقعلا بيلا ىلع اهرقحي اياقب الا ابصلا نرع تعزن
 ] راصق .ةللاا هيب تعفن رهد براو يب ليللا لاطو

 أ راكلأ يحادقاو لحغ ىلع ياقل ىلا ميرسلا ينام دنو

2( 

 راعملا ضكرلاب للا قحا ىلابللا يراوع ا 000

 ْ سرفلاوهو رورمطلاو ري رمطلاو *رمطلا ثنوم ةرمطلا )1(

 ١ رغقلا قرخلا )5 دقحلا رمنلاو ردصلا موزيملاو ودعلل زفوعسملا

 يراودلا (4) عطقلا زوجلاونعرسي ندخي (") لحرلا روكلاو
 تيع”ثيللا لات ةراعالا نم مساةراعلاو ةراعلا ىلا ةب وسنملا ةي راعلا عمج

 || راعلا ىلا ةبوسنم اذد ىلع نوكتف بيعو راع اهبلط نال ةيراع ةيراعلا
 || هلاعتسا رثك هل اتافجتسا لجرلاب سرفلا برصض لصالا يف ضكرلاو

 ةنمو هيكارب قيرطلا نع ديحي يذلا سرفلا رسكلاب راعملاو ودعلا ىنعم

0 ) 
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 ا دودج ام ث رثع الو انقلا رطأن أ الويديالا تلك اف

 لمجمووهسل

 3 ىدتلا بيطلاوبا 3غ

 والا تلد امو يتمالس موي لك ينم مجناو

0 2 )0( 
 ” رعذلارعذم !توملاّت اما لوقت ابتكرت ىح تافالاب تسءهسرك ا

 3 "مواد ءيلناكوا يتجوم ىوس 1 ْن 5 ين الاءادقا تمدقاو

 | رمعلا اهراد ناراج قرتفم اهنيب لبق اهعسو ذخات سفنلارذ

 كلا ةلثألاو فيلاالادحلا اف ةنقو اقز دجللا ”نيسحن الو
 تنل :

 ريطاركسعلاودوسلا تاوبملا كل. يرتناو لاجرلا قانعابي رضتو
000 

 - هلمغا دل د ا ا لا

 رقفلا لعف يذلاف رّمف ةفاخم هلام عمج يف تاعاسلا قفني نْعَو

 اهتجلاعيا اهتسرام تافالابتسرمت (؟) ىنننا رطأنا )١(
 لجرلا ىلآلا (9) .- فوحلا رعذلاو ناخ رعذو اهتيناعو اهتلوازو

 "|| ةوبهعمج تاوبحلا (0) ةينملا ةمالاةعيتلاوءاقسلاقزلا (4)

 3 نم عمسي ميظعلا توصلا يودلا (5) ريككلا لاو ةريخلا ال

 ريشلا بفيعو جرا
 كك
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 ”رجزنيف يداغلا مميضلارجزاو هتايكأ نع ىنرفملا درا دقف ٍْ ظ

 د6 ىئاطلا كلام نب سايا 1
: 1 : 42 

 رجابملاو مهبارعا هردأتت أمدعب يرورخلا شيح ىلا انوعم

 ” رداونلاباضملاوىلسمالعاو هل ةدجاس مالا لظت ممجي
 4 1 5ْ كل

 رماوض ين اك ص وخ ىلا ىلا مهب تصلق دقو مايك ردأ ايف

 هر

 . ردلف رهاس نحل دقدتو داس مماط انيلقث الك

 ” 1 ا ال كب سايب اناس رثكا براك اموي رارلف
 رساحوهواءراد انرقيراضي ىلملا ىنتي امفاي ا
 ةبسن يرورحلا (؟) دسالا منيفلاو ديدشلا دسالا يفرفعلا )١(

 ًاضعب مهمضعب رذناف هملاعت هرذانتو اهيف جراوخلا تناك ة يرق ءارورح ىلا

 ةيبارلاكةفرش يمثو ذكا عمح كالا () راصمالا ىلا لقتناو ودبلا
 عمج رداودلاو ضرالا هجو لع طسعنملا لبجلا ٍثو ةبضه عمج باضم او

 هلوقو يملا ىلا مهتعضو تعفترا مهب تصلقو مهادتحل مانكردا (4)

 عمج ءاخلا جففب يحلاو نويغلا تارئاخلا ”نهو ”صوخ لبا يا”صوخ
 ةقيقدلا محلا ةليلتلا ثو ةرماض عمح رماوضلاو سوقلا اهب داريو ةينح

 ال هلوقؤصيمتقلا لابرسلا (5) ناشي انه نالقكا (6©)
 <بش يذلا مالغلا فايلا (7) هعادنمالا لع ردقي ال هادعم ركاني

7 



 | ""رمقلا ملطي نا ةظباخرسي هبهبغ ماد مالظ لكسيلو
 ' "ال الو تان القرط لمرلاب هتبضه تح ره ب اما

 ” رئولا اهنتميرع ةينحلا قلم ةتودع نارقالا نأ لاس

 أ ””ركذلاءراصلاهنعدرفانفجلاو قرونم واعي امطقاس عرفلاك
 ظ ””ريخلا ينود ريمي واوضقاذأم مهجن ملعا ال موقلا دهشا نا
 | رهزلا حوض الل ةليمخلا بقع هلدنم تيضنا يذلا بابشلا ناك

 | رقلاو نالزغلاي عورت تسما ممتارلا ىنتنا كا أم دعب نم

 طانيدوعلا لاذتاصنمّداو "ةتصيمخ نبت ابصلا نادال
 ا ١ الزل ىلا دئالو يضفألويرجز قتيال سمانا

 | وهو لج عمج_لوجالاو كئلبأ كئقلخاو دوسالا ميهبلا (1)
 ]| ىده ريغ لعل يللا يف رئاَسلا طباخلاو ةملظلا بهيغلا (؟) ضايبلا

 || عفترا ام ةبضملاو ةيقرلا اهتم عفنت ال ينلا ةيحلا رسكلاب لصلا (5)

 || ةتملا (4) رومالا يف ئاذلا ربكتلل برضت ةيحلا يا عاجشلا قارطا
 مخمجي و ث'دحلا يجنلا (53) فيلا دمش نفنلا (5) سوقلا
 ظ ليدنملالادلا جئفو يملا رسكب لدنملاو تقلخا تيضنا مب) نيالا

 || ءاك ةصيخلا (6) شي حوصو فيثكلا عمشجلا رجششلا ةليماو
 || ةماقلا ئوتسملا تاصنملا» فوص وا زخ نم نوكيو نيفرطلا ملعم دوسا

 ىنشني رطأنيو ءانغالا دعب ٍ
 9 هايتي نا

| 

 ا (0)



0 16 00 
 2 ا
17 0 - 
 : 56 نا را

2 700 

 ١0 ذم 22

 ”ةارازم ءاينلا لها ىلا حا 0 بسحي موقلا ىوغ تابو

 3 ارانمكاركلاضسنمرسقل ةفك فشلا دس

 0 ةتنطوا ملل تيمح ١ ةفونش لام يف ثت'ادبق اذا

 - اراحم امن لا ديف مطقتف - ز ةمهئمونلا طيطغ نت

 >6 يضرلا فيرشلا 6
 ”دسب ليل كندا ببغلا نا ركل ا ونذو يعفاشنم

 ركسىومل ا ين نمشي دو ةيحاص مهلاكيلع حيرت تحار
 رثا الو نيعال أل هيقام هملاطم ادوسم فار

 فالاةنبصلا فالخ كارا اذا - هرظنم قار بنذ ياو

 رعشلا هناوا يف نوولت اذا ةدحاو كيفىسفنو كيلع امو

 رصقلا هبيع بابش ليا لكو هرخابيشلا راهم لوط كاسنا

 ريصت هت الع لع ضايبلا 5 يعل هتاذل لق 00

 "”ردفىونا تازفوتسمدوسلاو ةبحاصم يل قباو فوا ضيببا
 )١( قيقذلا باطما نونا (") لهاجلا يوغلا >:)9(

 ةرجزااةمهنلاو فنالاب ثوص وهو ريِخْيلا طيطغلا (4) ةزافملا ةفوسعلا

 هس دشي لبح راجملاو عطقت تبتو ريسنل اهترجز اذا لبالا تمن نم

 الوحرم ناك ناو اناي رع نك فا هوقح ىلا دشي متديعبلا لجر غسر
 ةبصقنملا يثو ةزفوتسم عمح تازفوتسملا (2) بقحلا دش

 سس
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 26 يرعلا هالعلاوبا ا“
 ""(راطمتبصا وا يزعب ترطو .ارايخ تدجوول يدهج تري

 | اراقو نامزلا تعسواق تلح ًاينغم لبجلا را مل الف تاهج ْ

 )00و ةنخ يتعراكتو ' يئاكر يل فاكشت ك لا
 | اراثع مالا صخش يب طقسف اوفو ايانلا تحت اهيريسا||

١ )0 
 ارا 0 يدصلاءاشأك نمج ر ينندريأ يننيقال اذا 00-8

 اراق لا ام ىسع هللو. هقاذم رم ام يسمط هللف
 | ”ارامخو ةلح ةنم ناسك ادلاو سنالا هل فرعت !دوساو ||

 ا00 لكلا ةاماذا يت اههايم تاجا هيف ي'تررس

 0000 كيسا 'ترطأ ينأك ىتح ليللا بوث نقرفن
 ””اارارسلاكلاب قالفوخلانم ةناكو هو ردبلا ىعارت تنابو
 |٠011| شح ةقئواف هنمشاءاصلا شح نعرخأت
 000 اع رمئلااهتدامت الك ناءلل .اناعرن تفاوو

 رارخلا (؟) رايثخالا نم مسالا رايملاو ةقاطلا دهجلا )١(
 تايجادلا (54) ليللا هبدارادوسالا (") نارحدحاولا شاطعلا

 ىلع اهتردقل كلاهملا نم اهبكارب وجنت ةعيرسلا ةقانلا يثو ةيجان عج
 <لق ىنعمب اه وهو اهيف لفسو ضرالا كيس بهذ راغو رثكت مجتو ريسلا

 عمج ناعرلا (7) هرون لاك دنع ةقاحم ردبلا رارس (0) صقتو
 |00ةانيح تزاص ديري هنم «ىلادلا عضوملا يا لبجلا فناوهو نعوب |

 فتراعرلل اناعر ناعرلا لع



 ارد 6

 | ”رضحلا اهتحابس كك ةحياسو هنود فرظلارسحي فرط لكل عا
 ”ريظُنا يفتككشامكلادب هنا وليتح دآسالا اهنطب ىوط
 ||  رتو اهئادق ماد ان اهفلخ اع ابسفن ثدحت ناءام ةيبيض

 | رسنلاو بئذلا اهركشيد<ويسيلف :امحابص ءوسءادعالا تمذ ناف
 ””ووفلاوتالليعزبسيقاهرادقاب .:ابلهج دعب اهدابقأ- ا

 كب الزابانب رحت فلافركيو بلاغ لك الاغ تقال بلتتو
 "ريشا ككسغني ناكنا دا تب :كتفويس يقبل 00 ار

 "وقف محلو اهضراؤفةوطخ انل . !بلهاو دحنب ىزيضلا انيمسقو
 رعشلا اهرغصال الا ىدتهي اف :اهفصوهكيفرعشلا لضي رعاسم

 هرظن عطني شلجيك ريو يركلا سرفلا ربكلاب فرطلا (0)
 ريسلا داسالا :(5) .هودع يف سرفلا عافترا رضضملاو ىدم لوط نم

 : |. ىلا ةبسن داضلاب ال داصلاب.ةييبصلا اهلعلو ةيسبضلا () عيرسلا ْ

 نب يرضح سرف ضيا وهو يئاطلا ةاظنح نب ناسح سرف وهو بيبضلا ||
 لحذلاو هيف اظلا وا لحننلا رتولاوانهدصقلاب ىوالاوهل والاو يدسالا ساعأ ١
 امرثكأآو كيلا .تيتوا.ةوادع نا .كيلع تيدج ةيانجي ةأفاكم يلط وها

 نقيم ةليقربا سبق . (4) ...لاقلا بيسقداسلا يفرتولا لعب
 رزفلاو هبقل سيقو رازن نب رضم نب. سانلا:ةمساو برالزع سيق وهو |[

 .يرلغت“ .(9) . نافطغ نم يحروبا وهو ةرازف ىلا ةيسن نوي رازفلا
 || ثنا هيسا هبان طف يذلا .لبالا نم لزابلاو اهالي امهنم هاري ركبو
 . [| .برملا انه اهب داراو نئئالاو.ركدللا هيف يوعيسي .ةعساتلا ةنسلا يف هلوجدب
 .ةرتجلارييزيفلا (0) ةليبقمسا دساونب .(1) تسون[

 0 0 ا اس تس تسع همس اجب سوست ا حك
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 ظ ركب انلوهوسا:لا اذهل ناوع ٌةناف دارانم دوجب ججسبل : قفللإ . ا
 || ""' رطقلاامبما ليق ًاوأش اش رطقلااهب ىرج وأهنمة باح يف متاح يرج

 ”رخنلا يب نارظناف ًالذاباهلا لزي ملف سانا ايندلا خذ ىتف.
 رخملا كلذ انريغ يل سلف يدننمءاشاب رخفيلفءاش نف
 ' رهشلا اهعمجي مايالا !مكانيلا ايقارتفا دعب دوجلاب لعل انعج
 )زل اة موياو ابابا باعس . ,اهعاعب دب تقلا ابتدحت |
 ا رحل تناو هاشحالا مرطضااذا انقلا ةضرع هرحن "يك نكي

 رصن .ةعيشي ريص .مهعيشل ىغولا ىلا توم ءانبا ةعيشي

 مهئاوااو رمح مهحامراو كعب ةاكلا لظاذا ةآك ٠

 ارا دهشميفاوقطن اذا سراوف اهيفىل الا ديزا ليخي

 :نيدنلا ادا نيدرم يا ملا لع ءاحلا مدقتي جحسبل (00- 7

 شبل يا ةلمجلا ىلع ةمحخملا مدقثب ححسل خسنلا ضعب يفو عرسبل وأ

 .هلوق ىلا خ- ىرج هدعب هلوق ليلَذب حيض نيبئدملا الكو ةلوهسسو .نيلب
 ناديملا ةيلحلا (؟) ركبلا دضناوعلاو رجنلا كلذ انريغ يل- سيلف

 سانال يا سانا هلوقو اهدعا ايندلا رخذ (*) قلطلاو ؤأشلاو

 مرطضا )0( رطملا نم هيف ام لكي ا هعاعب باحسلا ىنلا 0

 0 الو موي لبخي (5) ةئرلا رحسلاو رمظصا هلعلو أنه هل ىنعم الو لعتشا

 .كلبنب يس يناطلا لطب وه ليحل اديزو لاخي ةلعلف انه هل ىنعم

 ْ ريخلا دي ز هامسف ملسو هيلع هللا ىلع يتلا لع دفو'هليخ ةرثكأ

 د ل ا ا ا ك7 را 7
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 ا! ولاا تلا

 5 ربت اهءاربظو هذم نين توبص|ضرالا طلاخوارهوجانل ظ ا

|. 
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 رقواببسي دج نأ ت فض امهيلا ناذللا ثوغلاو ةليدج
 0 ح .انييشاو 'لبك اندرءاف ىجحلاو حلال ”فقوانئاماقم
 © يصارع .ناذلا نيللاىدم تدوخ اياظعلاب ل الا اذ ١
 رهص الو انه هيدي بسن الو تا نم ”نيساني نايا نك ظ

 ركشلاو دجلا اندنع اهنم نيزاف تضرعالاملانمايندلا ةنيز اذا
 0 ا نق خرفب .ابننفنيتسلا يف ىلاتيلا ركوو
 رق ا دبا اندنعلال سيلف ةهابنالا .دوجلا ف ابرد ىلا

 .ريظلا مج نارهظلاو ربظلا فالخ وهو نطبلا مج نانا (11

 نم يح ةليدج (؟) بورضم ريغبهذلا ربتلاو نطبلا فالخ وهو ||
 نوبسني اهيلا ريمح نب ورم نب عيبستنب ةليدج او مهما مسأ وهو ءيط
 كلذكو لقعلا للا (”) عمسلا لقث رقولاو ءيلم نم نطب ثوغلاو

 درمالاو يفاغلاب لوالا ريسفن دصقل هلثم ىلع :ىشلا فطع هيفو اخحلا ]

 هل تيأرو بيشلا ةطخو نم لبكلاو ةثيحل تدنت ملو ٌهبراش كرط باشلا
 ىدملا (4) ءالعلا نم ملاصلا وأ ملاعلا حئفي و رسكلاب ربحلاو ةلاجب
 ابمار نم لع اهتدشو اهتوق يف رخضلاك يا رخيص هلوقو ةيانلا

 اهب داريو ءانبلا ماعط يشثو ممل ةريكولا ذاخحا ىماتيلا ركو (9)
 ىلع ةئسلا تبلغو بدجلا يو ةنس عمج نودسلاو اقلطم ماعطالا انه
 ثيح هشع وهو رئاطلا ركو يناثلا ركولاو سرفلا لع ةبادلا ةبلغ ظخقلا

 راهتشالا ةهابدلا (7) نكولاك اهونوا رادج وا لبج يف ناك
 هيي يي |



 "قل افو يلف ناوب جأذ مارش نع ملال راق نو
 ا انبإ

 رذعلايلءاضقلا ءوس ىفف ؛أاسأ يباطم ندحا نأ ينذناك ن ل

 ]يدي فو ىلامآترغىت ىنغلا هدب ىفلاز اميذلاءاضق

 رمالاهل نم ىبضر هبفام رمألان م يطخم-*ناك اذا ىّضرا لهو تضر
00 2( 

 ربصومسالثمربصلاوهبقاوع يل نولح ربصب يايا تيحجاف
 6 ١ ِغ 2 :

 رجلا ههبشي رجنلاو اهب بسأ ىلا مأرأ نا ثونلا رحب يل ىلا
 ورمحو ا سملقل انييدعل |يدع ء ص لصا يف هامذج نم باخ لشو

 لا مجيالااهل تلذ تمجن اذا ةيد دآ در 5

 ءامالو ابيف تا يلا رافقلاو ةزافملا خو ءادب عمج دسلا 0 ْ ١

 2000 د01 (64)  طاشنلا برثلاو لاما نت ')9©(  تةيعلا

 فلاو بحا مأراو ثوغلا ”رجن هل) ثوغلا رحب هلوق (58) تبلغو
 ءيلو ءىثلا لصا حنفي دقو رسكلاب مذجلا (1) لصالا رجنلاو

 يف ايدعو ةفيمح ىنب يف ايدع نيبدعلاب دارا ةلملو ةليبق يدعو ةليبق مسا

 ةيلهاجلا يف برعلا لع روهيشلا ةأن نم ينانك لجر وه سملقلاو ةرازف
 *يدعل بقل وهو ةلمبلا نيعلاب سملعلا هلعلف ةبسادم انه *هل دجا ملو
 ديزىلا ةبسنةيديز (7) ثرالانبا ارمع ورمعب داراو ءزحا نبا
 أ نالبكنب ديز نب ددا وهو ددا يلا ةبسن ةيددالاو هركذ يق آلا ددا يبل
 دروط متو اعل

2+ 

 ا 0

ْ 000 



 نقر : م
 : رعشلا ابغت ص نا الاردصلا لع اماظن عومد نم انا تددأف

 رون اف نيع لك ناهد قم اماولو ىتمزع ٍناث عمدلا اموا

 م | . و 3 م 8 ج
  ةملم نك هل 0 هل 2 34 أرلا عاعش تعمج

 0 أم ريغ يزرع عرصيل نكي مو يناجر ا اظلم

 ا يربط ْ

-0 50 

 6 ءدسا 3
 ا 4م تعهفسغفت رش مم 5|

 هب ىمجل دقو ٠ ءواءوألا لكش لعّلمعي ةضذ نم بح ناملا )١(

 يارلاعامش (؟) رفشلا ةلعلف ته ةبشانم هل َنا مل رعشلاو هزلوللا
 قرفتلا عامشلاو عامشلا يارلا يا هفوصومل ةفصلا ةفاضانم
 عمج ربزلاو نيثيشلا نيب زجاحلا دسلاو ترسك تحطخمط © 1

 بئاَذْلا ضاختلا رطقلاو دينحلا فرم ةعطقلا ١ ةزبز

 ملا نم وكما ا فرتشإ ىفواو ةيوقلا ةقانلاةلبعذلا 0 ّْ

 2 ةباده ريغ لع ترس تفصتو ةذيعبلا ةزافملاةمهملا ”(ه)
 نم عفترا ام نئملاو هنثم يف تفسعت يا ضفاحلا .عزن لعاب وصنم هنتمةلوقا

 فاس لاقي هلال حو قم فسفت ترسل نأ كلذ قوتساوضرالا

 ينم دحأ ين لع نا نك ةيور لو ريذت الإ 2 يأ رثألا

 ظ انيلءويو كذب محلو بصع نم لامشو بِي نع بلصلا افنتكمامهو رهظلا

 ظ | لظانلاهقلطا مر هظلا ادعم هب داري و لاعتسالا يف نما قلطي اماريثكو

 فض يري أم وهو بارسلا نم فرش ام لالا انتم لع لول اظدارإ
 ام هناك راهنلا



020 0 

 ]| رثعي مهتابوهو ىلوليللا جد هدي تبرضول مزع مراصب
 || رذعاف توماوا يلؤسكرداف ىلعلا بلط ين يعسلا د جاٍينوعد

 :  ريخم بيلا ملاع نم انءاح ام دغ يف ردقي امم اوُشْنخ الو

 ”00 رورسلا يف الوسر ناكك ارذحم اناتا دق ريذن نم كو

 ردكملا جاجتلا راس اذا يناعط ينياعو لف لبعايي رظناوق

 ربغاث عشا وهو مهنع عجرم و اكحاض سراوفل اىتلي الطب يرت

 رفصتف بونجلا حير اهب رمت اجامج يلخي ىتح ينثنيالو
 رفنيف ةالفلا شحو ىريناىلا املوحريطلا نكسي موق داسجاو

 20 ظ /

 لا رردبمسم نيلا ]جو تدست

 ظ | رج تساواجبا نرخ مرام 0 ةكما 0 هتكي

 1 ١
 6 المن لوتفملا دصحتسللاو قارفلا نيبلاو تض رعت تدصن )١(:

 | يارعوا هلعل زعوا هلوقو هلتفل دشا وهو راسيلا نع لئف يذلارزشلاو

 | لاق دق رعاشلا نوكي نا نظلا لع بلغي يذلا لب ارعو هآر ىنعمم هرعوا
 ارعو هلعج ينعمب اريعوت ناكملا رعو لاقي لهم هلوقب هئلباقملرعو

 قشعلا ٌةيْش نم نزالاو ةقرحلا ىوحلا (؟) 1

 تحتيتح



33 

 نك مهئامد نم باث "لع اماو يبانبش ارا 7 | مسقتاو ءايالا تلاط ناو تيم ديال ناسنالاف كم لأو 1

 لا طح مهيف عرباقعاو هلصن نود ”مههفرفيس ماو
 ردبأا دقتفي ءالظلا ةليللا فو مدج دج اذأ يموق ل

 عقلا ىف رزيق ف ناكاش هباوفتكا تددسام يريغ ذسوأو

 ربقلاوا نيملاعلا نود ردصلا ال اني طسوت ال سانا نحنو

 ربما اهلغي مءانسملا طخمنمو .انسوفن يلاعلا الا ١
 رقتالو بارتلا قوفنم مركاو العلا يوذ يلعاو ايندلا ينب درعا

 2 يسعلا ةرثنع 2

 رذحمو هنم ءملا مي فك ردي اما هلا 0
 ردع سل ةموتحم هترصو اضقلامفديواتوملا درياذ نمو

 ريخا تامل يف ءات أمي ناو هتفرع املرهدلا يدنع ناه دقل

 رتنع ةجامجملا ضا> نملك الو هعابض لثم ربلا عابس سلو

 رهشم اهيف تولاو اهتجكفف ةراننشكرهذاذك ف

 ةيبدالا :ةليسولا ف هأور هلصن نود هلوقو ه4ذبقم فيلا مثاق 6

 ىنعم هدم يل رهظي مل ردصلا مطح مهيف حير باقعاو هلوقو هلصن قد
 رسسك مطحو ٌهنم ردصلا مطح يا ًفوذحم كانه نا ردق نااالا

 فصال نيالا رقصلا 0
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 8 رمخغاو مناربلا يتدرافايزه كلم سرملا تددر يجو

 رعو الو هاقللا يناج 0 اهتيقل يوخن لايذالا ةبحاسو
 رتس !هتاببالفشكي وت حرو هلك شبجلا هزاح ام امل تبهو

 ظ رقفلا مركلا نعينينشي تاباالو يننلا هباوثاب ينيغطي حار اراالو

 22( رفولارفو الف يضرع رفاُ اذا هروفو ٍضبأ لاما يداجامل

 ابر الو يسر رف الو ىثتولاىدل ل رعب يبحصامو ترسأأ
 اداة دهع5 هل سلف ءيرما لع ءاضقلا" مح اذانكلو

 رم امهالما نارما امه تلقف . ىدزلاوا يم

 رسالا امهريخنيرمانمكبسحو ينبيعي ال امل يضما يننكلو
 ركذلا | ناسنالا تي مو هر دكلالعامرتخاف توملاوه

 ور ةةينامو اندر 6 ةلذمع 0

 رقشلارمضلاو ضيلاوانقلاك لتو ٌةنوفرعت يذلا نعاذلاف تشع ناف

 رفوورقاو نص ا رفاو عاستالاو ةربكلا روفولاو بلطاينبا_ (1)

 ال نم وهو لزعالا عم لزعلا (؟) راسبلا وهو ىنغلا رفولاو ربك
 ءادبلاب كح (*) رومالا برجي مل يذلا لفاغلا رمغلاو هعم حالس

 ىلا مجار ريمضلا ذا هدر هلل ما اهدر ا؟ هلوق (4) ينفق لوهجلل

000 

 ا

ةلأمو ةروعلا ةءوسلاو كالهلا وهو ىدرلا
 0 ةكردا امل هنا كلذ قدر 

 3 أ هتعمتلا يغر دنا هملعل تأ وس فشك ةلثق دا 2 ةهجددلا 31 يلع مامألا



 ”"وعملب وفيا نا بطحي نضفلاف ةردقمكدبعاناو ريخي نسراف

 ردكلا ىلع انايخا ترنشي واتيح هب راشاوفصي دق ءاماكشيعلاو
 ردصلاو درولانيب ف وخلا انماقا اندروم باسط الف هيلعان

 >© ينادبلا سارف يبال 4

 تجنزتما ( ٌريصلا ك عش عمدلا يصع كابا اهعلطم ةديضق

 أم اندروا دق و حارقلا ءاملابارلا جازتما اهنم لزغلاوةساجلا

 ىلع انه انيئاف 0 لونا ينك لزغلل برقا وه

2( 
 رزسلا راغتلا احلا : ىلا و ةدفيلع نك لازال لاي

 رصنلا اهب لخن الذا ةدوعم ةبتك لكل رازجل يناو
 ؟9 .فاؤيرمنلا ميشن ىحعتساو . اهقلاو نشيلايوترتنالا نات

 "يذلا يليق هنأت ماه شيجلاوا .رقداسل زويقلا ىلا عيضا الو

 رجتلاوانا هسدرااباهيلعت ءلط ...ةعينم_ينفخت مل راد برايو

 | رخام نابضغلا رظن رزشلا (5) فاقلاب وةيهلعا وني هلوق | )١(
 اذ ةليشنولا فو فويشلا 0 ئدصا 3 :نيغلا

 قع اذذ دازملاو موقلا هلع يحلاو عام ريو هك يا

1 



7 

 د

00 

 | "الا نم ىصقازخولاو نمطلايف .هتنم رادقم ىلع نانسلا يضو
 أ ”رغنلاب رقصلا ديصي نامزلا وه بج الفينودنميندهطضينا
 ِ رغلا ةلوص ىظ عار كاع فق ةيايدع هللا كراذ

 أ رطنلا يف لفلا نا ثيللا للاخم تدبهشدقو ًافاصنا نمورئالف

 رصبلاو تاف اهف مممسلا نم ىت> هبرأقا نم ارصن ءرملا مرحيدق
00 

 رتولاب سوقلارزا ديوي م هبسأني ال ةمرصللا فزريو

 000 4 د ا َ هادو ل

 || رجلا نم رم نع فتفل اذا هرظنم قار رون كنرغيالفأ|
 ا001 ةاسبتب دقو انيوملا لع لمم لعىوصقلاةياغلاكردتدق |

000 

 روعلاب فوفكملا يضر املاطف هب نامزلا داجامروسمب عنقاف

 رردلل فادصالا فلت امئاو ةفلتم لاما لضف ناك ابرو
4# 

 ”ردقلاىلا يؤيام بنتي و ةنم نسح نمهيتايامبسحيارملاو
 رباك ربخلا راصف ركف دعب نم أهقثاةح فرعن فرومالا انزر

 نوكيف امهيلكة دارا جصي و دضفعفلاو ةوقلا مفلاب ةنملا_ (1)
 نييعتلاب ىلوا لوالا ناك ناو افعضواةوق نيئبش نيب ريظنت كلذ يف

 رئاط لك رقصلاو نربي يندهطضي (؟) ىضفما هلعل يصقا هلوقو
 رزالا (*) ريفاصعلا خارف رغنلاو نيهاوشلاو ةازبلا نم ديصي |[

 عطقتي تدني (0)  رهزلارونلا (4) ةوقلا

 شحفي ينخي (07) ريرضلا فوفكلا (5)



5. 

| 

 رولا قلااملا عزني خو متتنم ريغ مهنع لت م ىتحأ

 رححلا نم دلص يف رهن ءاملا د ىلع اراوخ ءالا ميبهو |

 رمقلا ةعتص يوعي تابذاس ملاك مدكو هوك :ا تاق |

 قرف

 مهن

 رطخ لعلوم ق را ب حاصو برا نم هاوها أم ابا قفرلاب أ

  نيملاوباصلا ديك غلي سيل ام .ةتديكم قفر 0
 ” رعتست سدقلاب ابزعا ناونمكت كرت نا نيدنزلايفرانلاكدقحلاو
 رجتلا نم رضن يف رانلاو ءاملاو الدتعافزادضلا فلتئا ارو |

 ررشلا نم ولخيال رانلا يطصمو هتروح قشت, نم سايل رثكأو ظ

 روصلاو ءاوهالا نمفالتخلا لع .مهنيب رشلا عابط يف اوهباشت

0) 

 نيلمالا بلصلا ٍدلصلاو ناي رجلا ريثكلا راكوخكلا (؟) فعفلا |
 ءرجت ةراصع باصلا (4) + ىفرلارتتض قطا 000

 ٍ را ةدئزلاو دنزلا أهيم, دار نا 0 (

 ظ زفظلاو بانلا نيب سكارف اوراص . مهتسمهر اجر كيلع ودعت

 ظ ريضصم تال ىتح ريصتو الذ همزلا زججلا لاقي نأ ىلا ىضغت

8| )١( 

 || روهغلاو دقحلا نيب محلا بلسا نا ةبذبم قالخا يل تنبا ينا

ي لق هنا ىنعب فعضلا روخللاو بهذي عزاب 03(
 ظ : ىلاهبحاصب بهذ
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 1 3س ل موي بدت ىلع مث 15 ديزو# مم ل
 !١ رفدلل ماوسلا ىرخا يف عساوك انفاخيال نم سايل دعب 0
 1 ”000 تانفانخ ضيو انقلاب موُقلا لوا اب نءنعاطي

|| © 
 ِ 201 تشاد ٍضرابامويو ابلها تا راغو ردجن ىلع م ويش

 ' ريسلا جربلا قزاطملا باقن ىوقلا ىلواماركلا طعثلاب ناقاني
 || ”رتقم لام احراسيلامو يرك ردجامفايخا ليلا يلعحيري 52)

 0008 0 يئارغطلا 6
 ا ) "حسنك مهيف ناسف رهن نم هوركملا لع تربص اولاق

 ١ 0١ مالتلاو سع نم ناتليق دي زو وم ل

 لبالا ماوسلاو اهراثا يف اهبعسكت البا درطت ليخ عساوكلا (؟)
 الكم رجيم وهو ةفلقملا ءاغلاب 1 قسلال هلملو تلا © ةيعارلا |

 رعرعلاو ٠ فالحلا قروك هقرو معطلا رم جيرلا بيط ريغصلا حافتلا

 فنرارطتلا هب لمع رج ليقو ةرعرغ ةدخاولا ةيسراف ورسلا رج

 ' ليقو :سونبالا وه ليقو دوسار - ماسلا يأ وهو م

 عاصتلا هنم اة سخ ) ىزيشلا وه ليقو ”يسقلا هنم لمعت رج“

 نلتاني (4) ضيا زيثلا هل لاقيو زوجلا بشخ ليقو ( طاشمالاو
 طمشا عج ظمشلاو باتتنلايف نورك راننع ناجح لقبلاو لقنلا نيتك قا
 || بقن عمج باقنلاو ناسرفلا مهب ديري داوس هسأر ضايب طلاخ نم وهو

 1 كر ةحي رس عمج حيرسلاو لابجلا زاجلاو لبجلا يف قيرطلا وهو

 ا أاريس لعج يذلا روسملاو لاعنلا اهب دشي ريس تدق ةدق

 رقثفاو هلام لق يذلا رثقملاو معتلا اده لامل (ةه)



١ 

ا الف هوبا ديز» شتدمو
م دحاو كئابح ينقاف امفدم هل ر

" 

 روج لك املا شاشملاق اضم هلل نازل اكول 00١ : 0 2)
0 ( 

 سن يذم نماخا 2غ كلا رتايل لك ةسفن نم ىلا دبي
62 

 رفعتملا هبنج نع اصحلا تحب أسعان حبصي مث ةاشع ماني

 حلا نسلاك ايهلط منع و ةنعتسل ١ يلا ءاسن نيعي |[

 ””رونتملا سباقلا باهش 'وضك بجو ةحيفص اكولدص نكلو
 لا حينملا رجز مهتحاسب ةنورجزي هئادعا ىلع الطم ظ

 راثنتملا بئاغلا لها تفرش .هبارتقا نونمأي ال0

 ردجاف أموي نغتسي ناو ادي ابهقلي ةينملا قلي نا كلذف

 ديز هلوقو ةيطعلا وهو ءاملا رسكب ءنملا بلاط ءينهتسملا (1)
 كءايح ىنقاو ةدرع د> وهو دي ز هأياو هعمجي هموق نم الجر ينعي 8

 سلا قيس ليستت ةك هللااخل (5) . كيلطهك 0 0١
 شاشملاو شاشملا يف ىفم أضياىوري شاشملا فاصمهلوقو ريقفلا كواعصلاو

 هيف رحلت هيلذلا عضوملا رزحلاو ةضاثع هدحاو مسد شه ميظغ كك

 ةقغ ترسو لجلا رشي لاقي ينحلادض رسملا (©0 03000

 رفعتملا (4) امهريغو لبالا يف هتبولح تلق اذا لجرلا بنجو
 هلثمرسحملاو يبملا بمعتلا حيلطلا (5) بارتلا وهو رفعلاب غرمتلا

 حادتلا نم حينملا (1) هضرعهجولا ةيتن# (1)

 يعف حادقلا اهب ر رثكي امئاو امل ءابصنا ال حادق ينو دغولاو حيفسلا اذكو
 رهضف يأ هرهش نم لوعفم مسا رهشملاو لاح دعب لاح رحزتو ا دبا لاق

2) 
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 رضحم سنع كينغا واكيلخا ينلعل دالبلا يف فوطا يني رذ
 رعت نم كاذ نع لهو ايوب نك ةتملا مهسزاف ناف

 00و تفويلا رابدا فلخ 03 ردعءاقم نع كفك يسب سزافناو
 ا وذيأات لحب اور كرات! له تالي لاك لوغ

 5 ءامرصداتقا لع كارا يننا ماعلا كلاميف تبثتسمو

 "”ذحافكبيص:نااهادر فون ةلذم نيهلاصلا لهال ”عِوخ
0-7 

 را صاعلا» ءادوسل# نذو رد ىالادم نيضفلا ل

 وهو لعار مج لجالاو -؟ يلا وا ضرالاب كيملاا ويضل 00

 نيب أم ربنمو سلجم نزوب رسنملاو سرافلا فالخب هبكري رهظ هلسيل نم
 ىلا وا نيسمتلا ىلإ نيعب رالا نم وا ليلا نم نيعبرالا ىلا نيثالفلا
 بشخ وهو دثق عمحداتقالا (؟) 2 نيعثاملا ىلا ةئاملا نموا نيعسلا
 .يحاوتلاو بناوجلا ينو حلا رانا لعكار ا ىوري وهتاودا عيبجوو لعرلا

 اهرابطا تمرص ينلا ةقانلا امرصلاو ىنعمو انزو رظتك رثق اهدحاو
 دلت يتلا ركذملاو اجل دعي ءشيو اهثوق دعشنف اهبل عطقنيل تعطق يا
 د كارا يا اهيحاون يا ةيهاد راتقا لع كارا ينعملاو روكذلا
 يئاودلا يف ةيهادلا نال اذه داري ثرا مص امناو يظع رطخ ىلع يا
 مج يذلا عوجفلا (*) لبالا يف 5 ةايرملا هذه لكن
 مصاعملا ءادوس 2( فورحملا ووذ اده نوحلاصلاو يفاودلاب سانلا

 ىلع نيزافق سالت ملف لازهلاو دهجلاو بدجلا نم تدهج يتلا اهب ديري

 0 ةدش نم 0 ءادوس اهسفن نا وأ أهيسفن نصت و اهيدي

 يلطصت اهترضح اذا نارينلا روضحو |[

 فرق
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 ١؟

 رف امن الو سبع تركذ امل ىثمهو ماسحلاو يفانس الواو

 "رفغلاو عرفلاو ءازوجلا هل رخت ىلعلا نم اميفر اتي ملل تيب
 رمالاو يبنلا هقلخ فهل نم ىلا انرماو مهنعمويلات احر دقاهو

 ردبلا دقتفي ءالظلا ةليللا يفو تلبقاليخلا اذايموقيفركذيس

 رجتلا علط ام ليللا داوس الولو ةلابج داوسلاب ينوأ نوبيعي |

 رطقلا لزنتسي "ينك نمو ضايب يلئاصفن ادوسا ينول ناكناو

 ورمحالو لاقي 5 ز الف تدسو ىضءنمرك ذ ىرولا يف يركذب توحي

 2 درولا نب ةورع 2

 مري مول يي يعئذت م ناو يعانو ردنم ةنأاي ؛ موللا "يلع يلق

 يرتشم مييلا كاماالنا لبق هب يتنا ناتج ا 9 / يسفتو ينيرذ

 () س

 ريص قوف ةعاه ىدماوه اذا 0 ىتفلاو قبت ثرداحا
 قرف

 00 هن أ أر فورعم لك لأ ب ساكلا راخحا بواجي

 غرف ةمجعملا نيغلاب هلعلو عرفلاو ءامسلا ف جرب ءازوخلا ْ )١(

 يأر حير ردن نيبكوك لكنيب نايكوك دحاو .لكر متل نالؤنم ونبو واللا
 نرازيملا نمت يو رملا .املزني ناغطص مجتا ةثالث رقفلاو نيسل

 اغني نضيملا :يف:نظلا تيب نمانكلا (9)  ربقلل ريصلا (1)

 نركي دن هير هال باها نمل ىتح لمرلا سننكي هنأل هف

 راججا ةيشع) ضيا رعاذلا لوقف ايو تيبلا اذه يف اك لمرلا نع رجحلاب
 ْ سانكلا لمر يا ( يمر سانكلا
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 رمقلاو سعثلاب هلضف افاو هرخ -(لوصوم رحنا عمير |
 رعملا ةيطخلا انقلاب هضرا يف انسراوفتلاجاذا ىرسكل ليو |

 00 2 مهفاالو ظفح مهدنع دبعلل امسراف دالوا

 رعسأا يف نمث اماذا تانبلايهشم ةمعان جابيدلا لاح يف نوشمي أ
 قلل

 رعذتم توصاهاهد شحو تا مهبسح "ىلا انقلا نعط مويد أ[

 رثلا عناي اهانج نم ينتجاو تدرب اذا اهيمحا برعلل تةاخ

 رطملا ضراعلا توص لثم هلاثم الجراوبلطاواوريسناندعلا اي

 رقس غانم هيلع دشا ًابرح  ىريو ةيغب يفالي ليلق نعو

 ردتعم 0 موفوديدش ىلإ ِ بورحلا 2 لاجرب ىلتيو

 ردكلا لظنملاك متريغ دنعو ميلئامث تقال امل ولح توما

 "0 ساادق اذهو ءاقللا دنع  بفرخ هلق !ذهناتنتم ءاتلاوأإ

 6 يسلا ةرتنع
 سي رهدلا هلوفصي سانلا يف يذلا اذ نمو ردغلا شتناو رهدأا فورص ينئهد

 رض ينسمامو يغ اهتجرفف ةبكل دعب ةبكن ينتقرط 3

 شحولا رمح نم عيطقلا يثو ةناع عمج تاناعلا ا
 قلتقا-نشنتنا- (؟)

 3 اردقلام يراجلا اًضتلا تفرع ىح ا مايالا 2 0 و دق ْ

 0 رذح لعاوناك امتوملا اواتاق نا انسراوف نم ًالاجر نوري ًادغ ظ
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 <38 ءالا فر 1+
 ٠ ةىصلا نبا دي رد 2

 رشب لطتنراجامرهدلاثداوج هب تيقل ول ديد 0
 رطلاك لبتت امدلا تكرعألا ةكرعم تضخ لآ 0

 يدياةسمالم نع اهعنمتو مهحئارقنبعا نع اهبجحتل مراكفا اهيلا لصت لو
 اهيلا مهلودول طرش ما يه يتلا ةافاكملا نادقفل اهءابا ردخ يف مبكاردا

 ىلع عادبالا دي هثحسن لابرسب ةلب رستم ممل اهزوربو اهيلغ مطوصحو
 تنك اذاو ةقنكدلا يلانملا ةيدسو ةققرا ظافلالا ةمخل نم ةلازلا لونم

 ل لضفلاب “يلع نومدقتملا مو مهنع رخآشم اناو هذه ةلاحلاو

 امو كلذك نوكأ نا ارفع ينافك مل المو عجرم ةلزنم دجلا ينلزنا دقو
 ماقملا ومس نم محلام ظفح نم هيف امل ماركلا يفالسا هلوق يف هبدا نسحا

 لوقيو لاحم اذه يف لوجي نا أجلا يذلاو ذالم يناكهلوق يف كلذكو
 هب ردجاف ةضحم ةسامحو تحب رخع ماقم ماقملا ذا ماقملا ةبسانم لاق ام

 لئاقلا لوق هيلع قدصي نا هذه ةلاحلاو
 يصئاصخ :لثم اههلاطت يوأش كردم كنا سفنلا كتثدح اذا

 نيعلل ةرق كلذ يف ةمظن ام لكو نيقلاو ءاظلا قرأ

 || اهوأش غلبت مل مرطاوخ نا ثيحب نالا ىلا قرطت مل يتلا دئاصقلا نم

 || صخاشو ثيقح روبمج نيب اوعس يقياغب قاحلا اومار ىلوالا باف
 أ( يورلا نم هيلع فقي ملام رئاس يف طمدلا اذه لع هللا ةظفح ىرج دقو
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 1 2 يعبر 1 سرت 0

 07 اذمالا ودعلا ةفلاس ميقلو انموق لهاحم ل 0 معصنل انا

 9 دسفنال الص َر ناو 0 ةريشع داسف م ما ىمو

 3 لالا ف م 3

 ا فول ضعوا ماك د درخما ركلايفالساتافاذا

 ' ذة رقنم ناك ام هلداو ادغ يلو مهنود هع مم يا

 ةاذدلم نوكأنا ًارفن يبسحو هلهاو ضيرقل "دخل أك

 اربك ةسار عفري يذلا دصألا 41)
 ءارذعلاك يه يتلا ةديصنلا انه اهب داريو ةارذعلا ةدي رخغلا (؟)

 | ةديصقلا هيلا بنت يذلا ةيفاقلا فرح يورلاو عرتفت مل ينلا ركبلا يا

 نمضنملا اذه ظفلكو ا لاذلا فرح وه يذلا فرحلا اذبك يا اذبك هلوقو

 00 دلاو ديدتلا رطملا لباولا -(©) -- " لاذ ةيفاقلا يف وهانوز

 نم هومظن اهف نيفلاسلا ءارغشلا ناك لوقي أحلا الملا (4) فيعضلا

 ماتسال يب اوذالو هيلا اوال دق ناك عوضوم يايف رعشلا عاونا ةفاك

 يورلا اذ ه لك اصومخ يؤز قلطم نم مهتافو كلذ نم مهصقتن ام

 ةحار سمشلا تئاف اك لاني ثرا مظعو داصي ناربك يذلا بعصلا
 | يقالسا تاف ال اين تدك اذاف صناقلا فكردبلا طانم يبعاو نماللا



 مل/

 دئاحلايكاز قرعلاىراسم ب يحر . هعافي لاع يملا يف”بسن يلوأ|
 دلاوو دجي ىتزا نرا ينافك 2ك يذلا لضفلا نم "ينو

 دماحلاو ىلعلل انقلخ نممنو انل تقلخ يلا دولا انثرو
 دجام ريغ انني مل مدآ ىلا اذكهو سمش دبعأنم ابا أبا

 >6. يئاطلا متاح. . 6

 "ا'ورول1أسرفلاونيدربلا يذةنباايف. : كلام ةنباو هللا 001

 يذحو هلك تسل ينافاليكا ل: يسهئاف.. دازلا تعنصام اذا
 يدعب نم ثيداحالا تامذمفاخا يتاف ر تدب راجوا اقراط 6

 ديلا ةميشنم كلت ل ةيفامو أهواك ماد أم فيضلا دبعليفاو

 هلو
 اهدوج كسفنرض ىتح كسفنو انلام دوجلاب تكلها ةلئاقو

 امهديعتسي ةداع ميرك لكل يثداع كلت اما ينيعدتلقف

 >6 ةفالخلا سم نرش 2
 يدقن يف دناعمازييمت ضقن ىوس 5 1 زيربالابهذلا انا

 دمرلا نيعالا يف سممشل | 'وضعبقنو ينساحب احم ينباع لوهج" برو

 براضلا رمحالا وا رقشالاو ثيكلا نيب ليلا نم درولا )١(
 ةرفصلا :ىلا |[



 5 .ادجاسم رايدلا اورمع اولاسوا .اعراصمدالبلا اًالماوب احنا |
 ادعاق بك اوكلا لصت 00 امان للاطملا درع ام تايه أ

0 

 | ادماخ كدنرك مدنزو اموي السم كراك مراج_داكامأأ
 0 اشو ةلدا ديرت يوعد هرييسغو يلجلا بسنلا هل تيب ْ

 سعد ىو

 01 00 |! كلش صلتم لكو ىرو يندب يندع لذاغا |

 0 يداز موقلا داز لبق ىنفيو يلح موقلا ملح دعب قبب و ْ

 ]| دقارفلا ماه قوفيليذ بحاسم يأ دقويادم يغب نلت بحت |

 و ُهبعص دايقلا سكشو مئاوقلا ||

 م1

 0 .ادعاوسو ايئود احامر اوطسب 1 ما اذا روءشلا لها

 | ادهاجو امركحم الا قلت ِ مهيلع تررم اذاف ىتنلا اولواو

 ا "ادئاز اذه ةنم ومأقا ىقىقح هام نم !رثقث كاك فاو

 د6 ةئملا نب ديرد

 يدانملا ىلا ميرصلا يف يبوكر يبابش ينفا امنا لذاغا ||
  [دامتلا لج يقناع حرفاو يحج "2 م ناحل مم

 '” 0 دالاكلا لاه ىرم يلا بحا فيرط. لام .هنا لذلغا
” | 4 

 3 يدروبيالا 2

 )١( ليوطلا رمدملا قرشملا وهو 4 تافصنم صلقملا 0



 ا

 : مو

 ويس ورده ج77 >2

١( ١( 
 ' ادشانلا ىنعلا لزا ل دولايف اظفاحم تدشن ىتمو يبحاص أي

 أ 2
 ا اعل ةبابصلاب كدعب ترخذو ةرقو ةمالملل كدعب تددعا

 .دئادشو انيئاون كنم.تيتلف ةدشاوتا »00

 6 ا
 انئامتو مهيف اثيدح تر اذن يماطم نزا ماوللا غلبه نم

 ظ
 ا
| 
 ا

 .انكاوروادراوشش دالبلا يرطت تا

 | ادساك الضف هيف قفنا يتح مهيدان يف ديلا قوس ميقاو أ[
 ظ دارا اليلدتدحو 1 يأرلا ِف ةاضو ميمذلا مهلعلا نم لطخ

 .ادهاز يع هتلْش وعدي بغار ميرك نم ميضا تيارا

 0 لزتم شيف اظن س رعمو

ْ 

 را ناب لعاف صقانب تعمسناف مانالا سكع

 اد سانمو اك اضن ةوامع نا مهيف بجوأ قازرالا توافتو

 ادلات ًادجم هيلع تولث ىتح هلام فراط فلا يف ددعمو

 ةامكلقو ا ةلالغا تيدها املاظاو تينا 01
 ايلاو انام وعدت الو لام اكرام دمت ا 0000

 يف لقثاا وهو رقولا نم هرملا ةرقولا (5) .تبلط تدشن )1١(
 ديارا اهب ديري دياوالا“ .( 57 .ءاطخلا لططا 00

 اهتدوج يف لكأشت ال يتلا يثو هرعش

| 
| 

1 

 و
 ا



4 

 ] ةديسق نم 96 تباث نب ناسح 96

 6 ديالو بولعخلا يفيناسل يلع ابن ام ثعشاي ريخلا كيبا رمل
 "ولم نيسلا ةليالامغايو ..انهالكنامراص ىنبنو يناس
  دمخيدهلا لع يدوعرصتعيناو هب دحأ ررلك لاما لآ نأو

 فرف
 يدريم نالغي رهدلاتاعقوالو يتظفحو يايح ينيسني دهجلا الف

 ]دريل حارفلا ءاملا لع يوطاو ماوس لايع نم يلا رثكأ
 دقوا جيرلا ةليل يران. دقول لئاقو تدجو ول طل يفاو

 )00 نمعاجاماذا الهاو ' ابحرم ثلا يذل لاوقل فاو
 دقوتملا ضراعلا ضيب برضاو هبيجاف ىدنلا ينوعديل يناو

 دوعا مل ال كارتل ىناو ةرارم يبي رثعت فاو

 6 ىلا يجافخلا نانس نبا “

 ادعاسممارغلا دك تدجوو ادئاع ةباصلا ءاد نمْتيَأ نإ

 3 !اديناو زن ملف مهترلب 0 لا سع ءاقولاس ك3 تكفا

 ادراشلا داقرلا كل دري رحم . مثدنعو ليوطلا ليللاو كوكرت
 ادهاعم ءالبلا ىلع نسبح أانمز مهف كدوبع تناك انأكو

 )١( نال (*) ناللادوأملا (5) © "لكان 00)
 )5(..- ..نزلعا :دش ثلا ٠ )١( سانام ةعاملا ةباصملا
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 || '”دايلا فت لو يئاجاحم ءاياطلل دحنا ترا نا!
 اههلطم ةديصق نم 26 يضرلا فيرشلا 6

 داعبو يون نع كفيطب وندي يداترا ةسرف لايشخلا تبل

 6 اهنمو 6
0 : 4 | 

 | يدالتويفراط نعيننيريو يلطم نع يندوذي نامزال ام
 | دالب لك ءاشحا يف رارسالا ىتتاك تمقا اذ 0 01١

 ظ يداعا نيلضافلل يرولا لك ةنا بيحم الو تبت دقلو

 || يدانع رس يودع ىراو. يتكي رع نيلتسي ينامز ىراو
 0 ل

 1 يدا برضريغكنيب ويني اننناع كيلا يتلا ىننظتا

 لمعت. يام رثكأ ل والا نا الاهلغم فجتو ريسلا عرست دخن )١(

 ١١ يفراط نع ينغي ري 2(؟) باكرلاو ليحلا يف يناثلاو ماعتلاو لبالا يف
 قنعلا ىداحلا (* ) ينم امهبلطي و امنع يلدواري .ىدالتو

 || ةيلغ ةبلاغ ةفص وهو رطاخلا ىنمي سجناه ممحج سجاوملا (5 )

 قرفلاوظفحتلاو ةسارحلا ةبقزؤلا (5) 0 ْ

 | ”داملا سجاوهتوفيامزع احل انأف ةيظع لكل ل١
 ْ "داريا ورادصالايف ب طخلا ةبقر رواثي ال 2 5

 || يدانز ناسل ليل يف دوجلاب ةتقطنتسا اذا يل دبشي لازام
 | يدايأب يدي ىلع قارينا نم يتمه يهجو ءام نقحتل فا

 هيعفمت



0 

 ديصلا رجح اهبولق ناك لاجر عم نكلو اهقلف
 ' ]| ديلإلا لفطلا قرفم بيشث ايانلا ضوخ تدوع ليخو
 . || دوسألا مدي يدعاس بضخاو موسا ىلع دوسالاب .لجاس
 | | دوبش سع يب نم موقو رْزع جات اسيلع كلم

 / | "دودجلا فرشالزتفلا كاذف موق ريزه نولثاقلا اماف
 دياجلا لطبلا عرصم كلذف نعط ليتق نولئاقلا, أماو

 ظ ا يرعملا ءالملا وبا 5 ٍ

 اذا دي ثحب ءازوجلا م | دابم يل عضوي ردبلا قوفأ

 داهجلاو عنقتلا تايسو ىفود مجنلا نا تلفن تعنق

 ذات د ةنب تلق  ىلو ادع هبابثلا .قرطلو

 دافي ةقل ىلا نم زوعاب ووو ارو دافي بص سيلو

 دا او لطأ ال اناافف يتحت نجدلا اشني قبح نىك

 -دلملا -- مطن وم نري ينارو يداعلا اضع ب كديؤو

 00 ل1 ةءاقلاو تقاو لل ىف ةفابلاو للا

 هيبشتلا كععاجشلالجرلاانه هب داري و دسالاءامما نم ربزحلا (1)
 ريثكلا رظملا نجتدلاو نزولا ةماقأل لهبمو زمحلا هلضا اذني (*)
 1! رقارنتا (4) كءاوعتك ديري دقثا يا كديور (*)

- 



 داع

 مل

 ظ دنحلا انق نموا ىطخلا انقنمأنق انيو رانا ا انالك
 "'دعسلاو دواد جست نم ةفعاضم مهيلع راو نم ىاسُن مورق :

 "دعم نمدغاوسلا ئرذت ةفهرج اننا اولثم لح اكمح اماذا

 يدرن اكديدحلا ليبارس يناودر مراوصب مثانزان نحن ناو

 "”!يدضعنمو يعارذ نم اعيجن 1 انقلا يرا لازا ال نا نزح 0 ظ

 اهسو <.
 «"اوولاو قدصلاوبصنلا يضفمةيصو اعياتف رازن ىنبأ اي اكيصواف

 ىفدم جودا الو يتماه ماملا يف برحلان لعت الف

 >6 يسبلا ةرتنع
 ةويعلاب 1 8 8 4 لما 2 نم ال

 لدعي 0 يودع يفاربإ يح" ا د

 ديدشلا لجرلل توملا باطو اهاحريل تراد برألا ام اذا

 حونزلا داضعاب تةصلا دق اهاظل يف عشعشت : اميدوعوج

 وه يذلا لحفلاب هيبشنلا لع مظملا "كسلا وهو مرق عمج مورقلا )١(

 ةفص ةفهرملا (؟) عوردلا هيف لمعي دلب دعسلاو ”هانعم يف لصالا
 ىلعا نم هائعم دعص نمو طقس يرذتو ولا ةققرملا قىعمب فويسلل

 يضفملا (4) داوسلاىلابرضي, ناكأم مدلا نمعيجنلا (*)
 ره أظ هانعمو يفصه ةياور يفو لصوملا
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 00000 كخاذناكاماذا ليلخ ىتتفاوي ام كرسل

 انم تاوتشلا جرخت انا
 ادب لاصوالا قرغت ارودق

 اهدرث وا برثي تأت ام يتم

0 
 اع ١

 ها || قرف

 '0 انركر ةلئام فلت ل اذا
 0 اذوجو اببح تكتمأ اماذا

 '0اثولو اشي اينو يضخ

 00 اودع اسركا نحن اندجت
 0000 لا ىنال اهياو انكر ءادعالا لعاظلقاو
 ' 000 ا, اهدصتاو أل ارسحا اذا ايطخاو

 اهعلطم ةديصق نم 6 ىلحعلا خرفلا نب ليدعلا 6

 ل محافلاو رغلاايانتلاتاذو دقعلاو علامدلا ت اذ يلسا يالا

 ١ هنم ظ
 "|| دب نم ريطلا تكرم ذانكي لاب ااقئاريطلا يب ترم دق يرمعل

 ا دجلاو ةحازملا دنع يناهوبا ىلوالايفوخاتوملاقاسا تالظ

 ةيبو هذبع برضد و هدفر عنمي و هدحو لكأي نم د ىلا (

 قلاع اهذلكو سهاوملا ىسني و بئاصملا دعي يذلا وه دودكلا تافيرعتلا
 )|| ةوكشممح ثاوحثلا (*) يلملا ةنفجلا دوكرلا (©) دوضقلل
 71| ةرودملا ةنيدملا ءايمأ نم برأي (4) عوجلاو طحقلا انه اهب داريو

 . | مصنملا يف سبلب "يلح يو ذفنقو مردكجلمد عمج جيلامدلا (5)
 3 رعشلا انه هب داري و دوسالا مجافلاو



 هلهاو نامزلا يبلق لع ناعو

 ينتيت ال ناءايالا نم ىضراو

15 

 دّقف انلطي توللاو اننادجوو

 دكللا اهبئاون يفارقا نود يبو

 ةسناولاب ةفورعملا ثو 6 ىبسعلا ةرتنع

 ادورحلا تعب سا لا
 اناهتكا الو بابشلا لاز اهو

 اداب انمراوص 00 تا

 ايسمل نييرازلا 0 يلس

 ىرايح مهئاسش انيلخو

 افرت راطقالا 2 اذا

 اهالع في ايرثلا انةواحو
 يبص ان ماطقلا غلب اذا
 اتيلا ةيهادب دصقن ! تنثا

 هبسرح م

 : ”ادودصىنالا كبح ىبسماو

 أ اديدج ان نامزلا ىلباالو
 م انلماتا ام دقن

 | ادوكلا اهمراوف نه اتيفش

 ظ 3 نمطلي حبصلا ليبق

 ! اديبع انآ :ترولاعلا "يضاف

 ادوفقو اندصاقل كرتن و

 | ادوحم انيداعا هل 1

 ' ذو ةراح نه قر

 ا ةدرحو نامحا ضرألا ةلفو
 ا اادولخ ولأ تحفل : [تلظح

 - 6 0 نهلسل

 57 ةديصت 0 نب هللا دبع ل

 و ادوجن تطش ايم دعب ركذت

 لاصولاو دينلا لبطا )00
 يوي
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 زجاعل ديبعلاو يلاعملا زوحت
 هدوب كيعب يل بإرق لكأ

 هليغ لي ال”بلق هلل
 ىنلاب زعلا بلطا نا ينفلكي ظ

 هكاس نك دقو رعد كلارا

 كن دسك اناا لاما

 1 دعو ٍهَلَخ نع هيبلي الو لاصو

 ٠ | وللا ناي منا ىلا تلا
8 

 ا وو اس سا طال كلا

 رفلا لطبلا هسفن ايف مدخيو
 || دقح هعلضا نيب قيدص لكو

 ]| دبع امل وهو مايالا همدختو
 !١" دحم هل ال نم لام الو ةانث

 ا دعلاو سمنلا مهينعي ال نعاوط

 اورعش ملا ىلا يابطل ' || اودج ةراغ ىلا اموي اوبدن ناو

 دمغلاو دئيملا اهيف ينعجاضي ظ
 أَ اهنمو ا

 ]| دولاو ننحتا كاذ هقرافو ةقيدص لق ءرملا لام لق اذا |

 0 ءاعباو برغتلا هيليو قبلا رظنم لكن ع ف رطل يضغب عيصاو ا
 0 "اونو الو نابج ال ينا لعتو اهروجب ىضرا ماياللو يللا |

 ٌ || دمرلانيعالا نص |سعثيتتناك ةباهم يع سانلا نويع ىضاغت |

 00 ب ٌْ

 "|| دهزلا لمالا غلب ال نم ةجحو ةلعل ةايلا يف ىدهزو تدهز |

 "|| دضرلا (©) نانالا ةدعقردقب نوكب لع ضفخاةيوثلا | )١(
 30 ءىفدلا لؤرلا فيعضلا ىجحالا]
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 دائتل هريصم - لكو ”ر اوطا شيملا الا 000

 يدملا م دج ووذ :ىوق كك لئابقلا ملع دقل

 "”ديشنلاو رفاتلا رصتسا انا يناوقلا سال 0
 فل

 دوهش انل فويسلاو ىلوت ىت> ءاحلملا برضن اناو

 ظ >6 يضرلا فيرشلا 6

 دهعهل سيل سانلا اذه رثكاو دولاو يأرلا نسحي بيبحيأل
 دجلا ايبئاون ينع مفاد لهف اهرضي ال ام مايالا ذ ىرا
 دب اهتارادم نم قل سلو» ةعيطمب انت انذلا 0200

 سلح عمج سالحالا (؟) انه حالسلا هي داري ديدحلا )1١(

 | ليبس لع لمعشس و لحرلا تحت رهظلا يلي امو ةعذربلا ىنعب لصالا يف وهو
 هدنع ءانغال نم يف ىقلملا سلملاك نالف مذلا يف لاقي نيهجو ىلع هيبذنلا

 اذهو اهبسالحا مث ليلا روبظ مزل نمف لاقي و ثرما هبزح اذا ةيافك الو

 نوموقينيذلا يفاوقلا باتا معن اناوانه لوقي ةناكف ةسورفلاب اوددم اذا

 نول انه ىنعو داوس اهضايب طلاخي ىتلا ءاحلملا (*) رخافتلا رفادتلاو

 مزينت يايلوتوابحالس ةرثكك ءاضيبلا ةببتكلا دارملاف ةبيعكلا يف ديدحلا
 ءاململا ىلا عجار هيف ريعتلاو



 ال

 ! دولا تان تدم ياك تا راقت اي تيب ان اذاو

 | يداوجو يراصو ينانقو يوقو يسضنب يرخنم افا

 أ هامل نرسلاب ىلت' ضرا ١١ يف مهلئاضف تعسارشعم
 0١ دانعلا لها قانع اولذاو زع باوا نيلمالا اوسبلا
 | الا حلق بلقلا يفق خاو ل -وقلافرخز انئئدباديتعك
 ”0 داكألاو بولتلا ةيس تشن ماهسب مردغ نم انامرو

 ]| داسآلاب ريسي بافغب ر ملا مجا تي هللا انيرسف

 داسولا لبق باضحلا قوف لاس ليسب لويملا نمم انيتاو
 داوطا ىلع يرست مولح د اوطاب ةايكلا نم انزربو
 0 1تافرشم ل ااودهاش . انه .ةداوتملا اواواح 8

 | دامتالا نع امدلاب تبنغ فويس اققوقح انذجاو
-- 

 ' داع موق اهوبه يف مو مير“ فصاع فويبسلا ناكك
 07 انما سو ور لع نكلو ةتلانف ادوعص مهسوور ةتلواح

 07 يداقتنا نامزلا صلخا امدعب ىدح ثداومحلا تلف نكي

 ا 11 ةنم كر داو تا ةرام ثلا ىم نم تلق دق

 ")| قفرلاو نيللا ةداوحلا (؟) 2 سرافب عضوم داعلا تاذ_(1)
 0 | ةاعقلا يغو ةدعص عمج داعصلا (؟ يداملا اهدحاو قانعالا يرداوهلاو

 فيقثت ىلا جائت ال كلذك تبعت ةيوشمملا
7 
 ع رت | 6 7 00 1 2 و 70



 اها رع ا عرد يصب و ظ

 يدنا يركفو يظفل ييدنو أ
 يللا يف مسوتلا نسح ليلدو |

 ل مف مالظلا يده امافاوا ظ

 ىسفت ميضلا ليقث الينا كاذ ٠

 ”دانط ترك دقو ىتداع هذه[

 لم ضرالابسحا تيرس ذاق

 لها سائق تقا ام اذاوأأ
 تملا قزر نملوبقلا توفي ال
 ًاعرد ةماتقلا' ريب امو

 دجلا مدع مم لدي نم تسلا

 يدم الإ ءااملا ثليام

 يبضفو تقطن اذا يغفلبوأ|

 بلظنلا نم تنتا ناو فا ريغ

 ع كنا لما كيس 9

 ضعب اًهضعب اظابتراو
 قثي لدي (؟)

 دازيالا ُثي "طع يثاو رمعشلاب رفنا يرتحلاك تسلأ|

 اهقسانتو ابمضانن "نع اهبب ىك لي رار طاب ر ةكملاو ليوازسلا' نم" كلا
 | ربا كوشن هلا بلص رحشت داعقلا (؟)'

 ينج

 ءارللا نوع وا للا ع

 يداز يربصو ينام يرورسو
 .داوطالاو مالعألا يداي 3

 ٍداه لبيلا يف ءامسلا موجن نم

١ 0 

 اعلا كوش تشوتفا ينانولو

 يدايتعا ريغ ل ديدشو

 ىدابق عوط راطقالا عيبتجو

 يدالاب.داليلاو تنك ايا

 داري الاو رادصالا نسحو ىل

 || دازملا غولب ىلا يعدا تراك

 . داتلح الو . ءانثالا_ لش

 يداتساو عراطتلا فك

 يدالجو يبصنم نع يلادجو
 دانا ريل بيذي ظفلب م

 عضوم يو ةزححلا ةكبخلاو ةكبح عمبج
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 يناعل ًالزه تام ا داوج ينيرا

 يلعجاو كمول ضعب يفك الاد
 ينبات فيضلا اذا ينا يلعت ملا |
 3 ةريشعلا تادأب 2 ظ

 افا ءرغدلا ياعلال ىفلأو ظ

 دصتقاف كلام تك اها يل نولوتي[
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 0 لاكأ نم ينيفكي كلذو ظ

 "| اداخم البخم وا نيرت ام ىرا
 0 ظ اايعسم كيأر نيت نمو و ىلا
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 ع ظ ا” نراوقلاام الول تنك امو

 1 مع مقند نمحرلا ىلع ناف
 اكرم ا عو ا رع أو
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 قرنا 7 لبق تمرك ناو
 خر تن 55 نا روما لجال مذي

 هفوف يردقو لا بصتم امو

 هردقدازىمْلا سفن تا ف اذأ
 اهو فضي راسل
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 ةدرتسسه ةراغالا 0

 موب راج ترص اسألنا ناو
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 قدداوس ادم هللا دنحي قاف

 دمحت يدجي ضهني نأو ىدجي
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 اروع نزو هفاعضا رس
 قولا
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 يدتحمو يورث 1 لي

 دجربزب تلصف رذشديدابع

 لكلا لك مهنم ينوك هركيو
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 عسشلاو فيسلا لئامح داجنلا (؟)

 نتحلا 15 اهيلت يتلاو ىطسولا عبصالا نيب مامز وهو لعنلا لابق

 رذشلاو ديبابعلاكس الا“ نيب قرفلا دن داملا (4) ىلا لصالا

 هبشي رجم دجربزلاو ةرذش اهدحاو مظدلا يف رهاوجلا نيب هب لصفي زرخ
 ةزرخ نيتولو لك نيب هيف لعج يذلا وهو لصفملا ددقعلاب مههبش درمزلا

 رسعلا مائدلا دكنالاو ربك ةسأر مفرييذلا لجرلا ديصالا .(5) .

 ا ىزخاو عرصا تكا طخساو لذا مغرا -(1) . . ريما .ليلقلا
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 سرد لإ نك العار اهو ظني
 7007 ااق وا حالم انلفاون ني لابرسلا  قلخع سلطأو
 1م انارلاو ةلطملا هل تهو انانرع ع تذل ذا

 0 نادل ةنابلا“ هب ”نفا . يناملا ركذلك مسجلا يللابو

 0000 اناسولاو ةثحلا هل تحرط . يلا تلف نيضؤلا هل تحرط

 | اداهولا ديب ”لحت نا بأتو يباورلا يب ”لحت سفن يلو
 | 01 ادت كلسحتو انك نيرقلا ضقت دف

 26 يئارفطلا#
 506 لك لاملاب ىس اماذا لئاضفريغب وعسا_:را هللا

 "|| ةريغ وةشلطلا وذ وهو سلطا بئذ برو يا سلطاو هلوق (1)
 ' || وه يذلا هل بهذ دق لوزهملا نع ةيانك لاب رسلا قلخو داوس ىلا
 | 01 ماصعلا (؟) ٠ نامزلا ةبودج ةديشو هلاح ءودل هل سابلك
 ااآالو (9) ٠ بئذلا هلك اي امم .دلجلاودلج نم ناكأمب رو ةب رقلا
 امازح نيضولا ]2 فعلا ركذلاو مسجلا لاب بحاص برو يا مسجلا

 ةيثملاو لحرلا دشو لاحنرالاب هرمآ هيلا نيضولا تيقلا ديري لحرلا

 ( نم فت :رملا نو ةيبار عم يباورلا . (5) ةدخلا داصولاو وشحلا شارفلا
 نارمقلا (1)  ابنم رئاغلا نئمطملا وو لمده داعواو ضرالا

 ذبلاو ةلجلا 2 امل دازلا رمل تير ليث رمتلاو سفتلا
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 ًاددلت وأ افيرط مهبهوأو اجو نيييلا

 | امام ارز اذا مسفرإو ةأنق اوبك مهول 0

 ظ الع 6 ديدحلا ضر ًادوج ضحلا نيا لع ىف ْ

دال مهسّؤر نم عفربو انيس مادي دولج نم سلبد ظ
 . 

 اداب الو دوسي نا د ّوعو اردبو الستكم وزغلا نبا |
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 ”' اداوجلا هجم توق ميو ايافصلا نيل هلها قبشيو
 ادايذلا هبئارح نع نسحنو هنع داوذالا هواك دوذي |
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 ادابم يتحن هعرد لعجيو ينع ءاكعلا هسرتد دع

 ايورلا فالتخا ءافكالاو هولصاو هونب نيذلا مه رعشلا تانب )١(

 ] امهبراقتب نوفلاو ميما نيب عمجل جرخلا ةبراقتم فوركلا تناكاذا كلذ
 ؛فادراك يورلا ري بيع لك دادسلاو تاكرملا فإلتخا ةزاجالاو

 مرعا .نرعع ةيابك اتق مهوطاو هلوق (؟) ىرخا ديرجتو ةيفاق |
 | انيلا ينو ةدامع عمج داعلاو اهب ناعطلاب مهقدنحاو اهيلماح نم ماوقاو

 | ةحايتسالاو يرقلل دصقي يذلا ديسلا ثرع ادابع مهعفراب ىنكو عيفرلا
 رقبلا دولج تبسلا (4) ةدعلا داملاو ةضفلا نيجلا (”)

 | مدضتيام وهودضن عمج داضبلاو ةيثيسلا لاعتلا اهنميذحم ظرقلاب ةغوبدملا

 ردبلا مإلغلا هب ديري ردبلاو همز وؤغلا "نبا (5) مهعاتم نم موقلا

 ةريزغلا نم و نم ةيفص عمج ايافصلا (5) هبابش مث يذلا وهو
 ةرشعلا ىلا ثالفلا نم وهو لبالا نمدوذ عمج داوذالا (98) نبللا
 شارفلاداهلا (8) هب شيد يذلاهلاملجرلاةبب رحوةبب رح عمج بئارحلاو |
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 "| عم داقنلا (1) مالا قتال يلو ىربلا نم انيك ابد ه1 د
 لوا ِق هنأ ينحإ لقطمويلا هلو5 )١07( راغصلا مدغلا نم عون وهو ذقنا

 : فتزارفعزلا داسجلاو راهنلا'
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 بلغرهب (8) فيسلا لئامح داجملاو اهيلت يتلاو ىطسولا ||

 هيف لوزنلل مضوملاريخت

1 
 00 تحس ف

 قلل

 ادارا 5 نامزلا عم تيرج
 ادادولا اهحضضأ١ ترص يناك

 "””اداتقلا ضرالا و

 7001 كاما ضرألا ياو

 اداقتنا اه كا فانك تنن

 اداعب ًاضارغا ةنم نرش

 || .تبه ىاعم تر 0

 ا | لكل تحاان
 000 مظتن سبل

 البلا ياكم نير

 ان ا |: 8 و

 ” ايلف هل هي نا فأل

 اداقتعا 14 راهم ىضغبو

 !ا 11 وجرأ ام تاداو الو

 "انابيلا رم يذلا لضنلا عم

 تت

000 

 ةباغلا دمالا (6)
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 ]| ادنهلا ٌرهاال نا ينرضاف هتززه .نا يلغا ق.لق لوأأ
 الإ )١(

 .ىدص'هل .يفرشملا ليلص .ناف هري رص عقو سرطلا قوق لاصاذا |
 -_ وهمس

 >6 يرعملا ءالعلا يبا
 ظ ا هل قبطت نم دناعف ذاع نا رثكت ةاقنللا را

 "دابق ىطعت ال مايالا ين .نكلو بلط نع تبنهن او
 ]| اداح ضارغالا نم ٌضرغ اذا ايانظلاو 1 تالف

 اذاط اهشت وا مش انانمابب نظل 00 45
 (ه) اداقرلا أهرظاول حم لاول محا را

ششيعم نم دبات ايولق اهدلت طا مولت
 | انايج أ

 0 0 ا كشواف اش معطت مل رانلا ام اذا ظ

 ارش نراوخالا رئاسب نافف | اذاوف سم ىلع نسأت الو
 اذاكذ .ةدرأ ةفقازم تعلطا قراخ كارينا مهربخ ولف

 7 دا ف ودل نع تدزو يخاوا الف مانالا تابت

 فيلا عقو توص ليلصلاو للا توص ريرصلا (1)
 مسلط لوهحم ممنالا فورهمرئاط .برخملا ءاقنعلا هب دي ريعاتسلا 1

 اهفلكت امش (9) يسفن تففك امو ينعي تفنك  تبنهن (؟)
 | ندصم داعلا 030 ؛بجاحلا مظع وهو“ جاحملا عج ةجمالا (0ه)|

 دوقولا مارضلا (,9) هون ةدلب ىلع هديب برضف رين اذا,لجرلا دلبت

 هتاداعم._نع .يلاح تربك ديري ود. لا نع تدز (4)
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 <88 نادلا فم 1
 8: .كلما ءانس نب هللا دقه ليج

 يدرلا بهري وا توملا .باهي ياوس

 أطستنا ره كلا هرا آل ينكأو

 نك هدانا ذا يو دم لو
 ةرمح ءاملا كرتي يزع .دقوت

 ينال مانالل يراقتحا طرف ف

 | دعاق ين فاي كيا قابا قبو

 ةنم اللا يل ىدبا تا ًالئاوأ

 للدتب ىدهلا كاردا نلك وأو

 اسشا.رهدلا ميصا يريغب أم دقو

 او نامز اي يدبع كناو
 ىرثلا ”يطاويننا ضار انا امو

 يتناكم موديلا رهز تلع ولو

 مهقوف يلارا ذا ينود قلما ىرأ

 ادغ دقل ىتح داز يلاون لذبوأ

 أ الغ 0 نا ىو ىريغو

 ا اذاماوِلاتوملا رذحاالو

 || ىدشيددوس يلح نمزاع لكي را
 || ادعقم ةيربلا لكعمرا يفاو
 ْ أدروم ةرحلا 00 يل ماكاو

 ١ ىدمحلا!قيتالناىدهلاتنأر
5 

3-9568 0 2 
0 

4 3 . 
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2206 
25-9 
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00 
31 

2 
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 ب 0

 ا
 ع
2-0 
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 د

 3 0 ا 0-6

1 

 1 | هدر 2 التعاو 5 ءاكذ

 يرسل زها تول نموا 06

 غ1 هس

 1 وهب ذو 7 52000 2” 1

 ا وسو َّّْ ل تي و 000

00 

 ا 0100 1 ]0 ]1

 0 رجب 2 2



 يحويش دعب ماقملا تبا لب

 عبر هيف يل ناك ترس ام نب.

 ينوأر حافكلا اوججا اذاو
 تول ةادعلا . ينتلواح

 يلمقل بهل ناك فيك اوأر دق
 انم ردغلاب اودابا نا

 اهوعرز ةواط اوك فوم

1 

 ه8[ ١الافر ة#>

 6 يللا نيدلا ىنص ا“
 يخارتلل بجوم مويلا مهنع
 عاخرلا دعب نازرفلا ماقم 5

" 

 "" يخايشا اهلا في انبات
 ام يحرم هاء
 ] خاذقلا سقش لبق نم يرارفو

 .ارفلا شير لاك نم مهليو

 :6 يتسبلا حتفلاوبا
 وضسذ ناو دوجن نايف انزع ىرن انتاف لاجرلا لاماب زتعا اذا

 سن ل سيل دوجلاب ىتتلارعو ةالجاطتسنيسلا

 ”خر عمج مثيلا خاخرلاو يثو ةيسرافلاب نيزرق برعم نازرفلا (1)
 ليقو نذالا قرخ خامصلا (*) اودقوا اوججا (؟) حترطشلا عطق نم
 ةحولملا اهواعت ضرالا تو ةخيمس عمج خابسلا (4) اهسفن نذالاوه
 رجلا تبآلا تدلك داكت الو



1 

 7 حارب ال اهتوبه نم تلقو 0 دنع يبست تربص

 0 يدرلا قاذ لطب وا ىنتشاف ىلعلا لان ىتف اما
 سس ا ( سس سم

 6 يسبعلا ةرتنع
 1 يضاف عمدلاو بلقلا يف ىوبا ينخاو مضانل نيلي ال ًارهد بتاعا

 ' حتافصلاو انقلاب ينوبلط دقو يمد ىلع نوع مايالا عم يوقو

 || خزان سنالا نع رفقيف تغيصاف ةبحا ربيبح نع ينودعبا دقو

 || يعراوج اهتكب ام ينتقراف ولو رةزيزع سفن لذبيدنعناح دقو
 ْ جياد يقنع ا هاطع لك احذف اهاذا نك نمايداو

 جتاونلا ءاسنلا نيب ىتنوم الو ةفالم ٍيقويح لعجت ال برا

 يناوجنمالفلانابرغبرشتو لوح ريطلا جردي ًاليتقنكل,
 25, لهذ نب ةرم لق

 1 7 حرج رثا يف علا درغا :  لاوعلا رحت نيح ناو

 حالفلا ىلا ءوبا ينكر ءاع يذب سيل أباد

 6 يلوعلا فارطأب اهنع بذاو اهبوث سبلأس
 ] ردتلا نم همست ليد هترثعل قب اق

 حام ةوحي ال راعلا ضعبو ثوم لذلا ةايح نم لجاو

 مفداو مئمأ بذا (4)
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 نا تابيه كعلظ ىلع قراو أ[
 ىلملا بوكرب يبق مثالا

 حاملا نيبي مة ينانع نا
00 

 رجالطلانويعيفيرابغ مقو
 أ 6م 0

 _حايرلا رم دوطلا عزعزا

 ظ حامسلا تيبس لب الو 5
 م طاقبلا ايلنا / نا هه ع كش

 هيلا بابللاب اهنم زوفا
 ىدم .ارعء يفدعقي يذلا اف ظ

 جارتقاو ىبظلا ضيب ىلع

 1 . حاقللاب الو لسنلاب وه ال

 | ” حاجس ىتح سلنلا يلبق رغو هعابضاب دع ةييلط
 حاطلا دنع رذعا اذا ينأ هب.وه# دحم ال نم 5

 هسدزلا انم كحضي ةطخو
 مورس

3 
 ' مادقلا يربموقلا يربتءارشع

 ةدحاو ةحلط عمح حالطلاو راهنلا نم ةليوطلا ةعاسلا "يللا (1)

 ليلق اهقروو لبالاو سانلا اهب لظئسي لظ امل ةلي وط ةرجش ينو جيلطلا
 «ًالس نم :ريثك كوش هلو اهلوط نم ءامسلا-يدانت ماظع لاوط ناصغا املو
 الكا اهنم لبالا لكأت. لجرلا: دي هيلغ: ىتتلت ال ةهظبع قاس الو لفنلا
 يا كعلظ لع قرا (9) لبجلا يف تبنت :راليغ ما ينو ريغ"
 ةدنْلُطا (*)- ةقيطت الآم كسفن لمحت الو قيطت امر دكقب دهصاو لشمأ

 ماطقك جاجسو هعماب هون هعاببضاب نمو لسا ث أبنت يدسالا دلي وخ نيانوه
 اهيلعا فقأ. مل .ءازيشعلاو بطل ةطّلعا (6): . ةوبيلا تعدا أوما
 دق عج حادتلاو--ماقملاب يلوالا- وهو رسعالا تنوم ءارسعلا اهلعأو

 شاريو لصني نا"لبق مهسلا وهو رسكت#“

 هنن

 | جارصلاو هلي يلامالا_ىتغ



 همم

 ةسنيظع ءاعور لكبأأ

 اييلغ ع كن
 تازاز دقو ضرالا يرإ ىف

 اوهيص دقو سانلا ىرا يتم

 ِهَمطع ين: برام لا تغتلب

 "حال ليوطناوشت لك نع ةعودضم ةضينلا ئرأ ىم

 1 © ادرلا بايكلا مض ىلا رف هل 'ثنع عو 0 0 اذ |[

 | حار ساكهب رغ ىدديفيسلاب . اولدبتساو رجملاب اوضر موبق أ
 حاضتفا يا لذلاب اوحضتفاف متاروع زءلا ءاذر ىطغ ]

 77 حلبنلاب ىرشلا داسا عور 0-0 يف رع متاشلاو يفا :

 اصندجا+ل ةينيظعلاو اهتفصواهتتعب كعورت يتلا سرفلا ءاعورلا )١(
 هثعاحشب ك بجي نم عورالاو اهلجعتسي وا :لاصتا يف ابلجعي اهثئحيو اهيلع
 , رجلا ةريثك ةفايز (؟) هحالس يفبةدحلا وذ حالسلا يئكاشو

 ' ديدجلا ضيب نم ٌةدجاولا ةضيبلا )5 عزفملا عورملا (؟)

 !برحلا ىنعم انه عورلاو ةرارجلا ةليقثلا ةبنشكلا خادرلا (5)
 عزفاعور (1) كلاروالا ةليقثلا جادرلاو دهانلا ةيراجلا تاركلاو
 تارلا نع :دئام يرشلا



 ””مانكلا يعاد ريغ عاطم الو انقلا ريفل كحال ثيح يف ١
 ”مارعةيسناياذر لع ةنا ولو رسألا با
 ”جاطف اديعب محلا هحوط ةمه يذ قرفملا ثعشاو

 حار لذلا قطي ل نمو حار هب ارضم ربصلا أرامل

 ارب نفد ميضلا دري الا ىاراملسا 00١
 )2( مي

 حارت وا يظلا ضييبلاب رطمت ةجنرم ءاروزلا ىرا ثم

 حاصف يضاوملاو يلاوعلا نم نسلا نع توملا اهبف حيصي

 اياذر (؟) هوجولاءاقلت موبراض اذا مهوخاكر دصم حافكلا (1)

 لبالا نم يذرلاو ةيذر وا يذر عمج ةمجبمملا لاذلاب اياذر معن يأ معن
 ةلوزملا هقانلا ةيذرلاو ثعبعي الو حارب عيطشسي ال يذلا كلاملا لوزجلا

 هظفل نم هل دحاو ال عمج وهو يعارلا لاملا نوتلا جئفب معنلاو ريسلا نم

 سارلا طسو ثعشا يا قرفملا شعشا (") لبالا ىلع عقي ام رثكأو
 فاحلا رعشلا فئثاملا سارلا ربغملا ثعشالاو رعشلا هيف قرفي يذلا وهو

 لكلا ةداراو ءزجلا ركذ باب نم لكس ارلا قرفملاب داراو نهدي من يذلا

 يف هنمدوصقملا رهاظ ىلع قرفملا لمح ىنعملا حص ناو ىنعملا يف غلبالا وهو
 هحوطو هنود امب ”يضرلا ضري مل يتلا ةغالبلل فائم هنا الا مضولا لصا

 يف هاتو بهذ حاطو ضرالا يف هدعبو انهو انه هب بهذو ههوتو هفذق
 هناكمنم لاز 'يسلا حرب ردصم حاربلا (4) ضرالا

 ةب رطضملا ةجيرملاو دادغب ةئيدم ءاروزلا (5)
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 انقلاب ىلا اولاكي -سراوف

 ( قنا عماس ةرافغل

 ةبس ابهمرضم ىلع سيل
 اه ايردتاف كنود

 [اتتاضا ضراذين انا

 ةمه ىلا م نم ىشاب
 هدك يذلا باقل راد

 ةمل ابيكا تاديال

 ىدرلاب ىنثني وا اهدهجب

 ىتفلا لذ ةحارااو حارلا

 راعلا ةبسلا (1)

 دوصقملا

 هلقث ىذالا ءبع 6

 ةحاقو ةأرما دري ملامو ةحاقو تاذ ديري اهبكرا يف ريمضلا نم ةيناث لاح

 ةحاقو ثتاذ يا حاقو أ رماو ةحاقو وذ يا حاقو لجر درو يذلا لب

 مملوق دح ىلع ةغلابملا دصقل هيلا فاضملا ردحملا ىتباو فاضملا فذح

 اهب ةالابملا مدعو جئابقلا لع ءارتجالاو ةبالصلا ةحاقولاو لدع لجر

 لبالا حاقللاو ءانا يف حاقل ةدع نم بلي نبللا بيرضلا (4)

 ةهنغ تزخا ىتلا حاقللا بيرمذ برش يف زعلا نا ديري حوقل اهتدحاو

 لبق ركذ اهف هيلع قايسلا ةلالدل موزلملا ركذ نع ىنغتساو مزاللا ركذف

 نايب يف ةيعطق نئارق كلذ لكوإلا ثيح يف هدعب هلوقيف هئيعتلو ثببلا

 )0 انصلاب مهئارعا اوخاصو
 "|| حارقلا لالزلاب ابنم صغي
 0 انج اهنم باجلا ىلع الو

 || حام لامو تاءابم مد

 ١ حافسأالا ءارذعلا أظنال
- 

 ١ حارتسم ىذالا+بعنم سلف

 حار نا ىنلا تاجانم لوط

 ”ماقو مالغ تحن ةحاقو

 حاجنلاب واردق يذلا نود

 ””اقللابي رض برش يف زعلاو

 ةحاقو ()

1 6 
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 اهجارخ ينردو يفيس اهبلطيس ينناو: "يلع ايد اهل نأك | 1

 | اهجازم بوطخلاوالاشيعلانم براش ةلهن كيف يلام دادغبا ||
 | اهجاح كيلهادنعيئانمتضرال هشيعم ىنداب ىضرا يتاولوأ[

 | اهجارعنا ليلذلا عبطلانعريثك ةنمه << ىلع راج ينكلو |
 || اهجازس يرعو الا يلهت الو . بهايغ ىنامالا نان يل ليخي |

 | جوج نيياحالا ضعب يف لهجلا ىلا ا لا ىلا احاتح تك
 جرسم لهجلاب لهجتل سرف يلو مجلم محلاب ملل شرف لو

 جوعح لاف يبعرمت ءاشةنمو موت لافي
 جوحا نيح هب ىضرا ينكلو يتهش وهالو ىضرا ال لهجلابف |

 جعل رملاب لذلاو اوقدص دقف ةجاوسمويف سانلا ضعب لاقناف

 جرخم ةشالا نيب. اسم نكماو . هلهاب .ءاضفلا قاض امبرالا

 60 4 فرع م الإ ني
 26 .يصراا فيرشلا 96

 حابنصلا موف لبق: غلا ىلا حاملا ىلاوابعب لكنا مهتهبن
(020 

 ا

 | برجل ليق امنا تاوضالاو ةبلجلا اهيف لصالاو برحلا ىغولا' (1)

 .عماللا يامانلا حابضلا ىنمم حابضلا مومو ةبلبلاو توصلا نم اهيف امل ىغو
 ليالا داوس يف هضايب |

- 
1 

 0س“ ياا تجول ->: :ويطتواك كال -"لييتح>ا 750320



 كك

 200( 0 فيلا قلملا ةحاحم هأنش ولت تونخأاو يراص غاوأو :

 )0 1 0 : ظ
 ثيم هيلع فزت ميش لع ماكتحا توقعي ةيساعللو

 1 عن دبع نَع رتقت اى اهارع ند اذ ممذ لنا

 ثيشو حون ىلا باف أبا ارط نيلقثلا مركا انا اهف ]
 كريما قنعلابضرالاب وجم لوق رد موقي نم جصفاوا|

ت بياطا ملك ىلو ]
 0 كيدطا ملكللاب ءوسلا ةأور ودشي نيح

 هذ نر
 >6 يضرلا فيرشلا 2 ْ

 'ايج امير اهلقبقيداوج لو اهجايه ىلع افوطعم برحلا يل ظ
 . هجاجزواهناصرختييتشاذا اهحامر دري نا يمزع فنأيو |[

 ””اهجاخو اهناطيغ يب ثبشت .ةلحر تقتشا اذا دادغب لاباف ْ

 ثيفنلاو مدلاقلعلاو هيف نم لجرلاهيقلين ام ةجاحملاو يقسا غلوا (1)
 ا | قلي ام نّيعاوه قلعلا نال 'ةينابب قلغلا ةجاحتيف ةفاضالاو 3 هغفن يذلا
 | لوحامو ةحاسلا معفلاب ةوقعلاو: فورعملا بلاطيفاعلا“ (؟) ملا نم
 . [| برض قدعلاو عطقي'بو# (9) ةلهتسلا يثوءاثيم عج ثيملاو رادلا
 رخلا ةدش ظيقلا“ (54) ١ عيزسلا ثيدحلاو عيسف ريسلا نم

 7 ا 00 نيد حو و 94 ا

 يدع مسا وعد ليج لي ف اج نبال 2

 ا

 0 نيك دودج 1 يالا دو

 ا

 ا يي ار والا 7

 دا وا يل

 وب دما ادا دوا دج دوو بكا يطا هان حلاو قو كار فار 5 ا ل وب عنا تن ا ويوم ا اح بيهرعو 0011111 4 1

 0000 ىو ةوسفيالا نان و حركو 2-لا 0 د م
 7 هدد حلا لوري + م 7
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 ١3 "عزا ةيأ ال زي ةيلأ ايماود الا نسلقا ٍ
 ١ هامل لوطملا ديك ككر عيد. اخي ةوادعلا بغ اويل 9

 َ ١ ا ش
 ثئاثد!ارااةقلادوجاهدهاعم ىقتس الو مكيف لامالا ىلع مالس

 2 يد نويبألا 0

 ثيغتسسملا ءادن نع فدصيو. ثررتسم ةضرع نول 0٠
 ”ءدالا فيسلا ةوين وبنيو ايلا كذا نا 0
 ”ثيئالارعشلايفطشلا لالض اهيف لض ةجاجملا ثبل ناو

 "ركع الوبوطخللاف داب .سضيجلا تاون“ ٠

 "عنيد قلخأ ىلا هب ها ىلحو ينرت سا
 تس

 يف

 | ضارعاب نثاربلا كلت قلعت نا نع نفنكال ياوللا نعلقا ال (1)
 لطملا ريثكلا لوطملاو مككدحي مكرعي (؟) اهنم اًيماود الا كموق
 لاوتلا مفلاب راطقلا (*) جالءلا ديدش عراصملا سراملا ثغاملاو

 ثيرتسملا (4) رطملا نم كرلا وهوثدلا تاذثئاثدلا رطقلا ميظعلا

 ةبيرضلا يف لمعو ملوبثي (9) . ليميو ضرعي فدصيو ىطبتسملا
 يضنو:ناشلا ةجاعلاو ككم تبل (51) عطاقب سيل يذلا ثينالاو

 عمج بئاونلا (1) ميظعلا ريثكلا ثيث الاو ضفاحلا عزنب ةجاجلا

 يذلا ني زرلا ثيكلاو فيعضلا يشاولاو ينتلهعا ينتضهجاو ةبيصملا يو ةبئا
 غي كيوظنو كارفك فاقلا ريكي نرقلا (8) .ةسار

 ظ نيللا لهبسلاثيمدلاو ةعاجت

 ا. ح4 لفندق قاوم طف قطغا وك وو لئن 3 ل "حست ما تهت 7#:



 ه؟

 "0 ”ةتاثالاضايراولاورااىلعاب هئامعوبتي تطبنا برشم نمو |
 1 " نكانكلاواقنل يود لذبتو ةلبنب ُهنم مويلا يلع :ضي

 1 >6 اهنمو 6

 "”ثعاشملا كلت 1 مكشجا مو اهباعشنال انيب اعودص تكرر

 "© ثباعريغ اهدعب يناف اودجو صقان ريغاهدعب يناف اوديزف
 "00 يثرب نطعاذاو نع 1 ذاق بان !ناغضالا نم نويد

 ثعاوبلا دشانميدنعمذلا لع مكاعف سمي 0 وب ننأ ناد

 70000 71لا ناغضا اولا كرسي امىلا يب عرسي ظباذاو
 ثئابخلا كلت تامعط ؟تعزانو بئئاعمنم يكف ام اذا كتلي

 "”ثباوضلا ضيرتلا رافظا نئارب مكموق ضارعاب قلعا ملانا نت

 ىرج اذا ءاملا عبن نم لوعفي نيعلا عوبنيلا» تظبدتسا تطبنا )١1(

 ثيثا عمج فنمملا رجلا تاؤ ةمدظملا تئاثالاو نيملا نم

 عمج ثكافكلاد لمرلانم بيثكلا ًاروصقم اقتلاو لخيإ نضي (؟)
 وهو عدص عمج عودصلا (*) رجحلا عم بارتلا وهو ثككك
 لع فلكتا مثجتاو اههريغو طئاحلاو ةجاجزلاك بلصلا ءىثلا يف قشلا

 عودصلا كلت نم قرفت: امعمحو حالصا ىنعي ثعاشملا كلت مل هلوقو ةقشم

 ناغضالا (5) يلابزم سلو ينينعيال امم بعال ريغيا ثباع ريغ (4)
 ةعرسم ىنعمب ةثشيثح عمج ثئاقحلا 6 دقحلا وهو نغض عمج

 اهدحاو ناسنالا نم عباصالاك ريطلاو عابسلا نم نئاربلا (1)

 لكلاب ىللا طةشبانلا تبارضلاو نئرللا رتل لل او ول



 ١م

 6 ىضرلا فيرششلا 6 0
 ا س 0 ش

 : ثحاوبلادعب مويلا نهيفيكف اعزتثحاوبلا ليقؤت كد :

 ثداحو مدق نم 'ارط يذداعا هعارق توحر فيس نف يري دع

 للا

 5 0-_ ك 5-0 00 ٠
 ٌتثراف لوا مويلا يقنعل ناكذ ,هرارغب ىتنا “م يدي نراك

 ثواركتلا تايئابلايدبال 1 هباضه مث تثددعا لبج نمو

 هر 1

 ٍثعاوالا نوتمنع اياطملا ليلذ ىنلزاو قلاح :نم يل حوطف

 ضرملا ىوجلاو لفثلا نم لقاو خفالاك وهو ثفنلا نم ةرملا ءادبأ ردصم
 هربظا اذا مدلا حرجلا ثفن نم لعاف مسا ثفانلاو لاط اذا بفوجلا ءادو

 هج ر خس اذا ني وارث نم بارثلا ثمن نم جرختسملا ثيبانل او ديالا نغضلاو !

 نجح اذا هتطو ىلا ريعبلاو هلها ىلا ناسثالا عزن ىرمةع زانأعمج عزنلاو

 مش (+) قرفملا ثرافلاو فيسلا د> رارغلا (*) قاتشاو
 ةمضه عمج باضح لاو مشا هباضه ىنعي هفوصومل ةفصلا ةفاضا نم هباضه

 روح معلا تاذ يو ءامش عمح مشلاو ةمكظ ةناد ةيسار ةرظ# لك فو

 ةقشملا ةيمغلب يا مغلا هثرك نم.ةقاشلا ةديدشلا ثرا وكلاو اهيف عافترالا

 فرشمناكم نم .يا قلاح نم هلوقو ينفذقو يبىريب هلعل يل حئوط (0)
 لمرلا نم فافخالاو رفاوحلا | هيف بيغت يتلا ثعاوالاو ينقلزا ينلزاو |

 سايق ريغ لع ثعو عمج اما اههبشو راذصلا ىصحلا نم ساهتدلاو قيقزلا
 ءاثعو عمج يف يلا ثعوا عمج وا

1 

"4 

00 

 ) )1١ةغفالاو ةغفن عمج لصالا ف ٍثو رعشلا انه هب داري تاثفبلا ١

 ٠ بارالا يف :ىشلا كبلط وهو ثلا نم ةثخاب عمج ثحاوبلا يل

 ؤ
 ظ

 ا

| 
 ظ



 أ
0 

 -اولفع يا كفر م مددع عئانصلاب ,رعل انف تاعنضو

 "":تاجيردلا عفرا ابئم تدقرو ىلغلا .نانعا تبيصان نا ن الا

 "'ىئاناناهزلا ينرنشعي سئانم كرست رابغ يف لخديل يرجي
 59 اوم ين رالي را موي. هليف تمض نأ نم يقي
 0 تاولصلا ةلبق اهف ماقاو جنم ناذالا عفر يذلا يدج

 ” دلما هئار تحت مورلل 2”يط دئاق نايحوبا ىباو

 ءاطعلا رسسكلاب دفرلاو ناسحالا يو ةعينص عمجج عئانصلا )١(
  ةائعلاو اند هيحو امالكو هناعاو هاطعأ قعمم هدفر ردصم محففلاب و ةاصلاو

 نانغا نم يصاوتلا لع ضب يآ تيضان (5) ريسالا وهو ناغعنج

 - نضوي لات نفع ممججة ناك هراطقا نم ضرتعا امو اهخئافص ياىلعلا تاؤامسأا
 ناقع لوقت ةفاعلاو ءامسلا نانعا هخوفايب كتحولو ءاهب نايلا صوقنم لو نل

 اذحاو ذدخاي رشعن و لجت رشلا ىلا عرست ردصم عرسنلا (*) ءائسلا

 ينبيعي ىنيذي (؟) راقولاو محلا ةاثالاو ةمدت ىلع ادحاو دي زي وأ ةرشعنم

 ةثالثلا نمةعانا لِيقلاو هليبق يف ءىلم .تضضع هلييبق نمثض هلوقو يثمذي و

 دحاو بانماوناك أمت نو دحاو رجن نمنونوكي دقو ىئش ماوقا نم ادعاصف
 اهب هبشا يتلا هتءارجو هقعاجتشل ناب لقلاو ديدبتلل مغضلا راعتساو
 هيقلي أم يو ةومل عمح تاوهللاو دسالا ةمغض ةمغض لاقي دسالا

 ةوهالاب راختلا موي هل زاتي نم عم هبش هدب. ىحرلا يف نخحلا.نم نحاطلا

 عضوم جبنم (0) 2 هسفن نع اهب ىنك يتلا ىحرلا يف نحطنل حرطت
 ةماقلا يوقلا تاصخلا (1) ماشلاب

 0اس ووو وطال



 45 ْش

 ثناو ضام يف مايالا يدم“ ىنفي سيل قب ركذلا كاف

 ةادعلا ىلع سبع لا رصناو يوق ضرع ىمحا مويلا يفاو
 تايسارلا :.تروتما اهل رخت برخحي مهنه اذ 01

 تاتشلاو :فرفتلاب مهيلع كيفان ةحتان لك كرتاو |

 6 يرتعبا
 تاقوالا يجا تي هقورطو يف :الئدمستا يلاببحأ

 ب
 تان لك هلرو داسلل نا دية ملي رجنلاب يعمر

 "7 اكس توعصو ترق يتلاطب توضن دق يفا يأ ؛

 "لاير تزهو يبس تخر صاف نوءب رالاىلا ترظن ْ

 ' قانون رعبا 5 وزرضف مرثك عباتل ىبا تادل ىراو أ[

 يناجي مهتابح زعو اهفس يتتيمب رسي نم براقالا نمو
 يئادعو يبراقا رودص تلم .ىتلاتاندقتكلهاوا نا |

 يتاوشن مهب ةمعانو يركذ اهبان فئالخلا نامدن تينغو
 يئابلط اوحجناف ليلجلا دعب مهلا ليلجلا رمالا يف تعفشو أإ

 ةلغل تضرصا (؟) ”تفتكت تريمحمو لوطا كلاط 0

 راقفلا ظعنت يتلا ينو رهظلا ةانقاهبدي ري ةانقلاو تربظاو تنيب ىنعمب ثحرصا

 ىرتذ كعم دأو يذلا وهو برتلا اهادعمو دل م تادللا (*)

5 



 ايفا

 | تتّرجا حاملا نكلو تقطن مهحامر ينتقطنا يوق ناولفأ| 7 0000 ١ 2 ل هو 3 ْ
 ج00 وهل

 ”6 ىبسلا ريغ
 "| ]5 فج .ءارو ناكو شع ميمذب ىنفلا منق اذا:

 : 7” اناسلا رودص نمطي و اناشلل دعا لع محي و

 ا ا1ل] ”رعافوسلا دري و هوا آذآ فويضلا رق و

 تابئانلا كي ارباص كي لو ادجم ماملا برضب غلبي مو
 ْ تايدانلا دنقل ثو .رصقاف اللا هى اذا تامعانلل لقف ْ

 ألا ”" تارئانلا بورحلا يف عاش باغ ثيل الا نبدتت الو
 دمدسمس
 اهم كشفت

 ظ >6 يرتعلا
 يئايح نم ريخزعلا توف اًريزعتسالاتقلا ديس ينوعدأ|

 >0 م ىلا يدي الو لام بسكب راغلا ام يرمت

 تاملا ىلا ةايحلا لوط ىلع تقو لك ماعم ا ينك ذتس

 | هيف عضويو ليصفلا ناسل قد نا وه لصألا قرارحالا -(1)

 نه عنملاو تاكسالا حيبقل انه ريعتساو هما عاضر نع كلذب عنمي ديوعأ|
 ليخلا ٠ ”رهوخهو نفاض عمج تادفاصلا (")  ه<اننلاو حدملاب قطللا|]

 ثيللا (*) رفاحلا فرط ىلع ةعبارلا ماقا دقو مثاوق ثالث ىلع مئاقلا ْ

 لكس ا ا و ا ا 1 اند بوبس دم سوسو وووججا وس وجوس وم وسوو رجس ا _ ةمجالايمثو ةباغ عمج باغلاودسالا ]|



 تءرأب زاف تشراه كيا ىوجو فراش 2و لك 5 1

 ديم ماي ير 0 دا 3 2 2

 1 اكد لم يف نيب رصتلا ر كل رطو شفخالا نسحلا يباو نيف وكلا بهم أ

 اانا داوم لع يتوب تارا لهل رق ملام هل راكفالا لوجت باوجلا |

 ىشلل تاير ان داراو أهرعش لوصا تربظ

  ةرفانابوط لعدن ةنع لوا ىلا تش شاك

 0 ليث نمط مناع لفي عا ل 3

 ا
[ 6( 

 ْ 0 0 اك

 ١ تورف ىسفن تشاخلا كم لمملا تبار ام لاق ذناك اقوذحم با رجا نوكيلوا

 ا الع هدعب تببلا يف هلوق كلذ ىلع كلدي تيلبا دا تنعط تهرك أم لع

 ١ هللاو هدبعل ىلوملا لوق لثم يف وأ باوج_فذح ف ذحلا اذه لشمو مما ونت
 ير تيكلاو نال نيسحاوندارملا ىلع لداو و غلبا ةناف كيلا ت ول

 |/ ايوصنمو ءادنبالا ىلع اعوفرم زوجي حترلا (9) 2باذعلا نم برشب
 ا قراشلاو علط رذو ةعاضق نم ةليبقءرج (*) ناغلا ىلع لوقلا لدحب

 || لغوا مثثلا ىلع بصعلاب هوجو هلوقو بكاوكلا نم اهريغ ىلع قاطي و: سهلا
 ا ضع لع اهيفعب قبل تشراهو امرج نم ةيلدبلا

 ا : تفكانرتو تقرفت ترعذباو ةعاضق نم ةليبق لبن 02

 || ديصلا ىنمج نوكت نا زوجيو نعطلا اهيلع عني ةتلح ةئيردلا (©)
 ١ نودهم ريغ هب رد ةصاخ ديصا) لاقي هنادي ز با 302 0
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 2 د ةرتنع ٌْ

 "0| تيت دق يلهال ينونظو توكسلا يئادعا رفق نكن
 ] 07 تيبر مهم لضف كيسا موق تادأس نع مانا ف ىكوأ]

 ٠ 0-1 ىم جلا ينودانو ىاعأألا ليخ ع تراد نأو

 1 ا ثيمأ ١ للملا ه ردص 43 ريو اياطلا وم ه.لئس فيسلا

 00  تيورامو سورا فقل يداعالا مد تبريش دق فاوأأ

 71| - تيقس دق عماعما نإ نمو لفلم ف ناوملا برك ىقو
 1 1 توق ياضعا يف 9بفسلا لو سف يس 2 ممرلل ان ]

 | تويلا "ع منعا م ا

 »6 يديزلا برك يدعم نيرم ا
 "ترطب سافتلسرا عرز لوادج هنآك ! ليخلا تارالو

 70| غسل قوق مظملا وهو رسكلاي فش عمج ىفاكلالا 61)
 0 !ٍ أواعج مهنأك ةرم دب ةرم اهيف لتوق ىلا كن ناوعملا بريا (؟)

 || ةنممم عمج عمانملاو ءىش لك يف نس نم.فصنلا ناؤعلان ال اركب ىلوالا
 ٠ || وهو روزا عمج- روزلل م١ ا ل م

 6 | داريغ نمظلل وا | هيف: نعطلا» مقو نم ةزئام اهيوك انه دازيرو روزلا جوبملا
 ب ا اهيلنمراو مهباودب ةيعا:اولج دقو نءطلل زيف ركوب نيامئاما,ئاسرف نك دنع

 || ديفصلا رهتلا وهو لودج عج لوادجلاو اههانم-تلئمرا:عرز لوادج اهناك
 0 املاسرتسا يف تدممءا ترطبساو

2 

 قرح ١ 0



 ا داو

50 

 تلات لا يا عايج نحنو ترثكا يف ذا لعل اديلع فا 10-5

 تييتمل نا تيبلل يجنرت الو اهنود رتسلا رصقي.ال دكلعصم
 تريشقا "يذلا لوا يدك ويس نوثالث اهيف ةضفو امل

 ”.فلتلا ةناعلا ريمك لوجت اهفاسفصن ازراب ئئدعلا يقاتو )0 1 : 5
 تلس مث اهرفج يف ام تمارو مراص ضيباب تراط وعرف اذا

 اهنمو
 يتمعو عومدلا يتالخرذت إو. الابآ 1 تنس كاما
 ا نيقي 1 يذ 8 ينافش اخ تكس نايندلال الا

 ا 5 4

 4 ؛

 يرسم رع كل يتئابم ميرس يبايامل يبا

000 

 فف

 ترصق تاتو ريصقتلا وهو وللا هلمأو لآلاو رتتلا لبسلا 00٠
 تيبلل ىجترتال هلوقو ىخري رصقي وكيلاعصلاةبحاصةكلصملا (5)

 ةوزغ نم تأت مل نا ىنعي تيبت مل نا هلوقو ةميقم نوكت الاهنأ ديري
 ةلاجرلا موقلا يدعلاو داحلا قلذملا لصنلا فجيتسلاو ةبعجلا ةضفولا (؟)

 ابقأاس فصن !درأف هلوق (4) لاغقلل تايهت انه داراو تذمترا ترعشقاو

 ىثحولا ان# داراوهريغو ايشحو راجل ريملاوواج رشم هنا نسشلاط 1
 وهف نوكي ام ريغأ راجلا نال كلذب ههبش شحولا رمح نم عيطقلا يف ةناعلاو
 قيدصلا ةلخلا (0) هتنانع اهدرطي رمخا ىلا تفعلي

 ترتساو ىذالا ةفاخم هنع ةبغر ؛ىبثلا نع فرصنملا فوزعلا 03(

 كاقتسا دف
 ةيككيتسسما

 ظ
[ 

ْ 
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 وجا 00 نأ ىرب ىنظو اهنانم نود تاك ذل هللاوو

 +6 ابماطم ةديصق نم ىدزالا ىرفنشلا 9“

 "1 اوتذا اهئاربج 0-0 أمو مكلف تممجا و مأ الا

 اهنمو

 تمشلو ةرم منغيزغي نمو اهتث»ب يسقلا رمح ةعضابو
 " يرستأشنا تابيه ابحلا نيبو لعشم نيب يذلا ىداولا نم انجرخ

 ىتحفداصا وا موق ىكنال . ينرضتنا ىلا ضرالا ل عىشما 40 0 8 0 5 1
 0-01 0 ع 000
 يودعو يحاور اهنم ينبرقي اهدعبو ةازغلا نبيا ىلع يشم

 0 ا 3 ْآ اجب ف ا

 0000 0 ةدذلا دكلاو ةتلاهبسحاو تددك ديري تيدكأل (1)

 هيلع مزع اذا رمالا لع عمجالاقي تمزع تعمجا (؟) نيميلا ةيلالاو
 7 1 او ديري ةعطاقلا ةعضالا- “)١( :تاحتراو تبهذ تلقتساؤ ا

 "|| ةرملا دعب ةرملا اهب موزغل رمح مهيسق نيذذلا موقلا يسقلا رمجب دار او ةازغ

 1 ْ بيخي تعش و ةلاخا هذه عم اهمدقلو ردقلاو سمشلل اهضي ركل رمحن اهناف

 مما ابجلاو دزالا نم جرفم هب نامالس ينبلداو ربك لعشم 6

 فصي ديب ناكم نم مه:ربظا يا يتب رس تأشنا تاهيه هلوقو عضوم
 املكقجلا (0) ةعاجلا ةيرسلاو ةمينخلل الط ضرالا يف هبهذم دعب

 نمسا ةاتزغلاو ءايعالا نب 01 3 هيلا اه ا دارط يسيرا

 يحاور ينبرقي لب رخانا الف اهبعت نم ينببصي ام ىلع ىشما ىنعي وزغلا
 انهاهب دارا لايع ماوةلوق (7) اًييعم تنك نراو اهيلا يتودغو

 نم 0 مين ممدنع ةداعلاو مداز لع هواعج دق اوناك مهناف ارش ةطبات

 تردق تخنواو م أذبم اعلا

 ا 0

0) 

 ا ل و خم بع 20 21 2 0 1 جب ديسك يمس 0 59 1 4 ا

 اسم ا حج كلا نة دول ع ماب نا ار

 ا ا ها د



 عسا

 ابهئاهز نم اورظنت يتح ملص الو |[
 5يلا ىلاعسلاك اهورت ىتوأ

 ابان هيسداءالل معز يئاف |

 رعلاب تنا له يتبنمايف |

 راهبات لك اما

 اوفلست دقىلوالا موقلا نمسا ظ

 مهنكاو ميمادق دقا تةلخ امو | ظ

 اهنيب عملت ضييبلاتاهبجلا ووذ

 باجي مهنم لذلا 0 نا اوبا

 يلماحو يم فنايذ نيب كو
 اناو..نللحي با ينا ىلب

 ارفوم يلهابال يسفنب ترن |
 ةءاد ىجب نبأ الوا

 8 27 دصحتسم

 ةعفترملا ظ

 |لصسحيال نم يا 6 نايملا ْ

 اهمانم نود تيدكأل للاوو

 دة

 عشا توص نئليبال قفار

 ١37 ةجالاو ايتاسرا نع تاك

 1 يمذو يامز يف نهركلذو

 ٌْ يتبنم لاطدق و قب ؟ كينانح يقر

 ظ قش زؤر روهالا دع تدلع انا

 ظ ظالا ١ ىنيرولالبقى ملا نويد

 ظ 0 ىظلاو يللاوعلا ريغل

 ةئيضملا هوجولاو يلاعملا موسو

 ةنالا سوفنلل الا سلاأامو

 ' لالا بدع ندوفدت نرارد

 يتايضفنايب نعى مييرهدلاىرا

 يقرساب ئانم يوق يصقان لع
م تةودنعينارظنت كإو

 | * تقو

 يثو ةقهاش عم قهاوشلاو لاط اذا لخنلا اهزردصم ءاهزلا (1)
 ناليغلا ىثنا ليقو لوغلا يثو ةالعس عج ىلاعسلا (؟)

 ةمذلاو مذلا بجوم هضقن نال ةمرحلا مامذلاو ليفكلا ميعزلا (5)

 يمحملا عب وه وا فنا يذأ تعنووف ميضل

 ةثغيهقرطو هيلع مجم اذا رمالا هاج ردصم ةأجفلا (0) فنال امن نوكيف
 هيلي يذلا تنبلايف هلوق ليلدب * ىحض هلعأ ٠ يجي هلوقو هب رعشب نا ديغنم ٍ

 فب انضمت
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 00 ةنجي يدنع راقبلا ةنح الو كتافب يدنعرهدلا ناثدح اف

 0 ات يح لذلا د رد ىذإلا عمأشي اشيعشيلادعاال الإ ظ

 1(" يتمعرثم هبلق يبرغ نيب نأ .ةحار توللو تولاب يتنوفبخي |
 1 نراوملا عدج ةدوعم يتتاف فوثالاب يل اوزربت الف

 تلج يفابلا كلت تيظعرت) دكوعم واعت دجلا قاور انبنب
 | | ١ يتلابو ايتلاب انوقشرت الو كيال اباال انيلع القا[

 0 0 ةياب ما كك ىلب . ةررغا متناو ون نا نوديرت

 71 77" ةمورالا كلتناديع لعامدق وا ام 7-2 ناف
 ا لالا كاما ولو -  اليرزا نماريخت لح 58 د

 يبرغ نيب هلوق (؟) نا رتك اطلبب نوم راقبلا (1)
 يف يتمهم هبشملا فيسلاب هبشملا هبلق يدح نيب يا دحلا انه برغلا هلق
 ليقو ٍفنالا وبهو نرام عمح نراوملاو عطقلا عدجلا (5) ءاضملا |
 كومسلاو طاطسفلاك تيب قاورلا () كلذ ريغ لوقو هفرطأ

 ةعوضوم ةلج جيب الابا ال4 (2) فتسلا وهو كعم عمج
 ةيهادلا ءامءا نم نامسا ينلاو .ايعللاو هل باال نمو با هل نم لاقت حدملل |
 | نروكيي ةرينصلا ةيهادلا ينلاو ةريبكلا ةيهاذلا اينللا ضعبلا دعوا

 ألما مغلاو جنفلاب ةمورالا (1) عيظعت ريغصت ايعللا يف ريغصتلا |
 "| دارملاو دعرلا توصزيزالا (7) ..بمل :رامتسم انه و ةرحبشلا |

 أل توما ردح ىتعاوصلا نم اهيف عباصالا سوير لعج برذالا كص نمأأ

1 

0 5 

22 

 9 لا نكت 5
 ا ا ولا نيددص تعول" دو اة ا 5

 ديا 0 ص 0 ايلا ا 0 سيلا

 وقل ب م حل ع ممم مس
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0) 0: 
 ةنجالات ايقلم لاجر يعانم

0 0( 
 يتنجربصلاو عورلاموي ينانج 0 ا اهمالاللا يرو

0 : : : 1 5 4 
 ةعيموتابهيذ داوح لكو هدجو دالج قد مالغ لكو ْ

: 006 

 ةنسالاو ابظلا مقو اهصعشو اهئابل ىرجا درجلا دايجلا اماذا || '
 ةدعالا دوق مايالا بع ع دوعم نبمي هس يلانع ل 1

02) 
 يتحمب نيعرادلا هيلا تّةقش يدرلا هنود نم ل رمأملاض رتعا اذ

000--> 
 يتينم وا يتينم هنم تيقلت يىننا وأ يلابال هيف تسماغو

 " يتتيم رجيذلابيلافتحا لقي هناف يسفن توللاب تحمس اذا
 " يريفص نم مئاق ينيب لبي امدعب رهدلا ىنج اميللابا ناامو

 رفاحو فلظو فخ تاذ لكو ةقانلا تجدخا عراضم نجدخي 01(

 سرفلا دلو ميلا مغب رهم عمج راهملاو اهامحت ناو قلما صقان عقلا اهدلو
 ةنجالاو توملا ربخ وهو ىعنم عمج يعانملاو هريغ نموهنم جنني املوأليقو

 انه هب داري و عزفلا عورلا (؟) محرلايفماد ام دلولا وهو نتج مح
 ةدهتلاو لبكلا انه مالغلا (*) حالس نمو ام لكمفلاب ةنجلاو برملا
 تابهلاو يرجلا عي رسلا سرفلا داوجلاو سأبلاو ا ةعاحشلاو لاغقلا

 ةباثولاو يثولاب سرفلا اوفصوو زفقىنعب بثو ردصم ةبث عمج تابقلا اهلعلو
 هي رج ةعيم يف سرفلا لاقي هطشناو هي رج لوا سرفلا ةعيمو

 وهو صولا لعف لعفت ىتح اهسخن وا ًاًقينع ا درط اهدرط اهصمبت ( 4)
 هيلع نم وهو عرادلاعمج نيعرادلاهلوق ( 5 ) ينعمو انزوسومشلاك

 يلافتحا ( 17 ) . ىدرلا يف يا هيف يسفنتيمر هيف تسماغ(5) عرد
 . يتيغب ىلا ينلصوي و يتجاحب ينرفظي.هانعم خلا ينمي لبي (8) يفالابم
 دخلا



 ا0 لدن اقر نم الغ للذو.. تضمتاف نويعنماسوش فيحت
 1( كلر لمتلا اذا ايندلا نم هواو دعاص دجلا ذا ايندلا ىلع رمق

 1 تك انابعيرس برضو جهجشم نعل ريغ اهيف قلت لو
 70| 7 تنراءاسنلا هبف اهنيعاب تمر ناو لاجرلا ماه هل "نرت

 | . ينل رئادغ وفبت جياس لع اهرابغ يف ارئاط ينارت فوسف
 تمثل ليلقيعادلا بوث اذا ةساطع رابغلاب ريثك موي 20000

 )١( رخو رظني يذلا وهو سوشا عمح سوشلاو صقنت فيحن || ”7
 نويعلا نال نويع باعصا نم دي ري نويع نم هلوقو ظيغت وا اًربكت هتيع ||"

 يفو ءابلغ عمج وا هقنع ظلغ يذلا وهو بلغا عم بلغلاو اسوش نوكت ال
 ضيخا (؟) اهلها باقرلا نم دارملاف لك ىلعو ةعدنما ةزيزعلا ةليبقلا

 تراخل ثطمتو محدزملا ةرمغلاو ليخلا نم يركلا كلا فرطلاو دروأ

 جضاو جض لاقي امناو جحضملاد جامل جحضملا (*) يثملاباهديأ تدمو
 هيلع تفقو ام اذه ةتحسا لاقي امئاداهب رفظا م تكلا اذكو لع نبي ||

 لا سايقلا لع امهب ىلا رعاشلا لعلو ءارةئسالا دعب

 . [| سأرلا ينو ةماه عمج ماملاو ءاكبلاب اهتوص عفرتو حيصن نرت (؟)
 عمج رئادغلاو هيحانجب رئاطلا قفخي اك قفخت وف (0) تحلص تنراو

 يعادلا باوث (1) نذالا ةمجحت زواحلا رعشلا ةمللاو ةياوذلا ينو ةريدغ

 لاق بوما يعاذلا اذا » هلوق ةنمو ةثاغالل ابلط رهتشيو ىريل هبوشب حر
 ٠ ةثاختسالا ّط ةلالدإل ماللا قباو ثاغئسملا فذحل نالفلاي يا « الاي

 ةماعلا

920 

 0001 ا
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 2 1 ةدايصق نه 0 في رشلل 3#
 كا 1 ' 8 د 3 1

 ظ يثورم نعرقي مايالا بوث نمو ين دعد نزمغل ني رشعلا نميري.ذع |

 1 أهنم ظ
 ظ سا ةأطو نع يرو ال لدا تابئانلا ينتعزعز ف

 تفلثلا عزاجلا نيمب ثرصف ةهورب يناخ مايال تحاص مو ظ
 ةللصمو نبا: دقيشم نش افريع تالولخلا "ىلع 0 ظ

 ةمز الل كلام الا رعدلا امو. .هرايخ عبتا رهدلا كب يامز ||
 15 1 نالا نم يدايقنالا امئاو داقا نا نادك دقو

5 : . 7 20 

 ينيفب ينم سم ان رثكك اذ يناج رسل نا اوتجتا الف

 0 د ؟لاو رصعلا زمثلا ا 00 1

 000 هدا ةأنقلا ةدعصلاو اهرصعو اهيضع اذا ةانقلا فقثملا
 40 حدمت) قاقر ضيب ةراحخ يو ورملا ةدحاو ةدرملاو فييقثت يللا جاثحت

 1 اهم لمت ةبلص ةراح لقو ال
 ءالبلا ىب نآزني يثورم نع رشي هلوق نم رعاشلا دار او ناةوصلاب

 .دمنلا نم فيسلل در ا هانعم تالصالا نم لعاف ميم | انهت اصملا (؟)

 سفنلا ةكيرملا (؟) هدم نم هيلا فيلا مو بيا مادا ظ
 )2 طيلاكل ةالهسم ٍراصق سفبلا يبا قلخلا سرش ناكذنا ديري ةعيبطلاو

 ”اينالاب اللخ هيف ثردحا الث هريغو طئاحلا لث عراضم ملعب (4200

 زاملا لتييلا يف دج سك ظ

2 
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 1 س تاب :

 2 ا 3#

 6 مل 1

 امس. دول7 يس سس

 3 ماركلا ضعب لاقو “

 دصح 111 هيو انكلو + ىرتلارتكتنانايضالل ب صطادو

 هدم ميس دم حا . 0 محو ا تاو ريكي جوع دج ل عدس ص سم بحسم همس وم تسدو

 8 اان ت ِع يلا ةتيعنف تاما ب للا سرت

 00 . 1 يلدا 0 نضراوعلا ا ظ

 71 بيدج لحلاو يدنع بصخيو هلحر لازنا ىلبق يفيض كحاضا

 0 بانذالا سد يلا ىوسي نم ايو اتقلخ افا اناا

 || باسحالا ةنج لاما لمن نكلو الام باسحالاب قنال
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 26 ثي رح نب ثيعبلا 6 ش

 برقا مل اذا ىصقالا .لزنملابل يلزنمو داللا فيرس ل

 ""برغلاءاغتباينيدالو يفالخ .عئابب موي تبرق ناو تاو |
 يبدنمو يئنيد كاذ نم ينعنميو هاج ريثك ل هدي وأ!

 "' نكيمدح [ئاناكدقوسبعو هظءاسامدعب دي لإ

 بيغو نيلذاخنميرضحمىوس اهلك ةريشءلا نرا الع دقوا
 يبأ اهقئاقح نع يمحي ناك ال لئاو ةقيقح ياحلا انا تنكف 1

 >6 ريهز اهبلا 6
 اهبالكو اهداضا ابب يواست رشامم دالب ف 0 5 ىلا

 اياقر هتركلا ءيش كرمم هناو نيا ردلا اهتدلقو
 اييناعر هيلع دودسم وه الو ةلرعين طابا

 اهباتك يومن ءكايلملا نم ءاجحو .ىتمه ةداعسلاب يترشب ف
85 
 "يب

 فاكلاتفب بكحملا (؟) حالصلا نم بيصنلاوظحلا قالخلا (1)
 رسكب بكدملا وا كالملا َلَعافرشا اناك مهنا ديري ةبكدلاك يهيم ر دصم

 ني رجابم اناك امهنا ديري اذه ىلعو هتيحانو هبناج ءىث لكنم وهو فاكلا
 ههجوب ينقلثي لو يونلا يفر زك يا كم ل> ىلع يعم نالف لاقت هل

 ا ينبنثجا يأ ينع بكير
 ا
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 )00 هلع نع ىثو هرابا ةيذش لاتلاك ضا اذا ىتح
: ً< 0 

 ' 0 ادالاينتي يدنعيبش دعبأ ينبدؤي ىلوثا فمي اهنا
 71| ابجح هدخ يف هتيخل طخو هتملا ليجرت تي رصبال يفا 00 ا 2 1 : :
 |]١/ ابرا انما ذي انا نافآلبم ينمعسل اموي هسرع هل تلاق
 |00 | اهقوف تداز|تعءاطتسا مث ةرعسم راذ كي يتأر ولو

 1 2 ينيقلا ناحعلا ينال
: 3 0 1 6 000 
 0 ٍ هبحاصماق ديس مهنم تام اذا 0 0 نيذلا موقلا نهد ياو

 )|| اك ارك هلا يوأت بكوك ادب .بكوك باغ الك ءامس موجن
 ا 00 ا

 رلا7 ظراستج اياملا ريش .دةوسماوناك ث يح مهنم لاز امو

 بيش, ءىشلا ةروريص ضيالا ليلخلا لاق راص ىنعمب انه ضأ )١1(
 ىتلا هبذشو اهريغ ف لاقي الو لخنلا لل لاختلاو هلاح نع هلوحنو هردغ

 لوصا بركلاو رباوملاك هخلصي يذلا وهو لضنلل جقلملا رابالاو هب رك ةنع
 )0 دلاب اننا لصا اضأ (؟): - ةلخنلا يف اهب ىقتري ىلا فعلا
 |001١' لسغ ليجرلا (©) نعم دعبا هناكم ىوريييش دعبا هلوقو أدعبا
 داوسو ضايب هيف يذلا وهو يناملا زرحلا عزجلا (4) هطشمو رعشلا
 نيعالا هب هبشتو



 ون

 وادلا ليت

 خرتلا شد
 لاسم

 أ ديري رادلا ىلللاو بضغ يا. قيح. يذل. برف:ىنعي قيجيلف (1)
 ١ ةيرش هانحتو ءىلعقل رثلا» يف وثبلا: تكرح تيخم (5) هتيادن إل
 ١ ناةبراقم اهنم دازيب بازقلاو. بنذ امليتلا.وادلا بوز لاو. ءيش دعب اًبيش

 ٍْ لع بصتن[اباقير:يلهلا ديوي اباقرلا .بلدلااهلبق 64

 | رهاظق ورع عجاشالاو رفصا:تبن سرولا (4) لجرلا براتغلاب,هيبشنلا
 | رفصلاتاريعشلا بغزلاو ةدمملا ماعطلا ما' ( 0) عحشأ دحاولا فيكلا

 ْ 0 - نب ةعيبرإ 2

 اي 3 2 كح 0 هج يداعت نم براح تب راح اذا |

03 
 ْ ل || 0 داك ٍ هالغا ,نح ىذف كلها ناف

 ” انازق وأ ىالب رثلا تونك ىسحم ىقتح هرادي |

 (اباغنلا موقلاو ءادعالا يف 2 ىترلاعو ىوجتلا 0 0١

 (ك ”اناجلا هنأ 3 د لود ع ”يدعوملا راف

 | (9 3 هع دك
 اين ول عجاشالا نب اع اسرو. نهدعاوس ىلع ناك.

 باو ما ال لاقي نازه ينب نم ةأرما تلاقو

 اقع امل نبا ىف

 أ (ه) : م
 ١ ايغز هداج يف ىرت ماعطلا ما هىظعا| خرفلا لثم وهو هتيبر

 ا

 ا



 ان

 مراص يكب هنم ابن لل

 ةعيرمس ايانملاو ينع اطباف |

 هالمت. بيرق دو نكن 1 نأل |
 ىتعيضيالنا مالسالل ظوجاف

 ةلاخ لك لع ضار ين + ::كلو |

 ةبحم ليلقلاب ىضرا تلز امو |

 وا ديلا لع كاب ساو
 هلىجتريال ضحلادادنولا كاذك ]|
 عما ل مشا ور جملا ىضرا تدك دقر 1

 رصيق كلم انبي أجفو فيك |

 هديرت |مفسفنلا لذب دعب نما

 ةرارع ةافحلاو والم كليلف

 رماكا كلنسو يب يذلا تن تا

 اميل (1)

 يفىري يذلا لالا ريغ وهو ضرالاب
 يا وهو ء ءامسلاو ضرالا نيب. ةناكريصي ْ

 هل اهف

 قصلي ءاملاك رملا دادعشا نمراهنلا فصخ“ ةارث

عدخا وه لاقي تذاكلاف عداخلا ف لثم وهو ةقيقح
 اناربلا نه 

 | دعماو ىم اذا رجلا رخز ردصم وهو رخئزلا نم ةدحاولا ةرخزلا 60

 بارق لاجرلا نود بسن الو
 بتانءو ةلوحت هيف كنع يلو

 ُ 0 بارس نيتلذلا يا لعتا
 1 | باه ريثكلا نود امو كيدل

 ' | بالطو هريغ يف ينم يركذو
 || باقع هياع ىئخيالو باو
 71[ باطخو ةيقل موي لا هين

 ظ 1 بابحو ةرخز يلوح رخو

 باثا نيح بتعلا رم بالا
 ظ تاضغ مانالا او ىفرت كنبلو

 1 ا | بارخ نيا نيبو ىنبو

 - || ىتحضرالا كععفتريو راهنلايفرط
 بارشلاك هل ةتيقحال ايف بارسلا
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 قف

 ”مضوم معفنلا سيل يلايللارق ||
 مياس رهظ ىلع جرس يل دشالو ظ

 مطاوق ءاقللا يف يل تقرب الو

 ررماع نب ريغ يايا ا

 مهيلع عب ىدازال راجلا ابن ظ

 اهبيصا مهنم ءاروعلا بلطا الو

 ميولق يف تباث يبحو وطساو ْ

 اننا برحلا اوكرتتال انمع يب
 انف قبلا عنصيإم انمع يب

 ىظلاو دءاوسلا نحن انمع يب

 مهتخا نباكمهنبا امالاهر ناز

 متيعدو اوعد نا رذع يا نعف

 هريغ هللا ليام يئداامو

 ةيرك نيبغارلاب هلاعفاو

 بانج نيقتعلل الو "عدل

 بابق قارعلاب يل تبرض الو

 بارح بورا يفيل تعملالو

 بالكو اهتاداع ىلع بمكو
 باب ثداوحلا يف يلامنزودالو

 ” بات نيبلاطلا قررعالو

 باهاو مهلابج ص ملحاو

 بالص ناوها ريغ ىلع دادش

 ةيابذو ترشم هنأ كانا

 "بارض نوكين موي كشوي و
 اوباهيو مذ يضقي نأ نويرح

 اوباجاو انماما يب متيبا

 باحر ةافعلل “لع باعو
5 

 باهت نيبلاطلل هلاوماو

 فورعملا بلطي يتأي يذلا وهو قئثعم عمج نوقثعملا )١(
 يذلاةهفرط فيسلانمبابذلا (") ةحيبقلا ةلعفلا ءاروعلا (؟)

 هبايد نود وا هدخ فيسلا نم شو رةبظ عمح ىلا 2( هل برضي

 فاععمجةافملاو ةحاسلا ففحتو ةكرحم ةبحر عمج باحرلا (5) رادقمب

 ةعسولا ىنعمب ةيناثلا باحرلاو فورعملا بلاط وهو
3 



 0000000000 م

 ا” 1و ةقور اتكلم ناو هاك ىلق ءانسخلا كلمت الو |

 ا اوص "ىلع ىنخ الو ىرقار يال كولا ل طعاالو يرجاو ظ

 ا بع ارا 3 سلف ةلالم الا كرجيي "لطتاثلا|
 000 لكو ةمزع ىرخال يدنمف هديرا امةدلب يفدجا ذا |
 0 ك سلف لاح لع قارف 3 ناف تمطتساام قارف سلف ْ

 ]| باوج قويسلا ناولو لوؤوق ةيقب ىنم قبت مل ولو روبص |

 '”000 لوح تومللو  ىتشوتت نامزلا لاوهأو روقو |
 | 0 رستم ٌهِلَدِع نام 0 ظحلاو

 ا باص 0 كلا رع نيا نمو هبوني اهف ناسنالا قش

 باث نهداسجا ىلع ابئذ مهلقاالا ل دقو

 77 بارتو ئصح انابغا قرفب قرا اونظف يوقنع تياغت |
 اوباغو تديش ينا اولع اذا مهب ىتفرعم قح ينوفرع وأو |
 1 ظ باجي .”يدإ لاوق لك الو هلعفب ىزاجي لاغف لك احر

 | بابذريجملا حول يف نط م يعماسم قوف رم مالكب رو

 | بالك نمدانت يف مم لزاج انا ركشا هلل لا
 1 "دلل شعب نو يناوادتل ينشودت 46 قارا لالا ةقو“رلا 6

 ' قرقملا . (©) حيي لكى ع .ىنعملاو بائذو ةيح باهذو ةئيج ناكم |

 رعششلا هيف قرفي يذلا عضوملا وهو سأأرلا ظسو اهحتتو ءارلا سكي ا

 77100 كن



 و

 >6 دابع نب دارق
 اوكري توللاوبكرال قنا سراوف بضتي نيحي بو 0
 3 بيبثي يذلا رمالا يف ميحاقم ةاعا موق رصنلاب هبحي و

 0 لزي ملو ودعلا ىندا همضهت

 "ابنا بوما فالس عوسنلب نلعاو تش نمؤسلا لا ف |
 ببصت ءامدلاو ًاعوط كباجا هتوعد ناىذلا كالوم كالومو

 دارو رومالا يأت هب ناف ًاملاظناك ناو ىلوملا لذخت الف
00 0> 

 ظ * اخ سارتر 50

500 5 
 ْ كال يتق لذ ةدي رخ هاوهىوحن نم لض دقل

 | باقر 7 5131و | مزاح هلا دمملاو ىنكلو

 هبيبتي يا مولعلل ءانبلاب بيبتيو ابمظعم يا دئادشلا ةم ضو يذلا |

 ا هش 5( ةنم فاخي ىنعمم هلءاف مسي ملام ىلعو هفيخي ىنعم

 بنجالا () ةملظملا ةمالظلاو قاخلا ءى لا وهو ةيهادلا شنلاو ذذاو

 ةعطق يو .ةياؤثرلا نم ذخا حلصت بأوتو مزحت ىأتت 2 بي رغلا

 ركلاةديرطلا © اهب حلصت تريجكتا اذأ ةفجلا يف خذت بل ١
 دهانلا ةيراجلا باح. ك باّكلاو هذي رخ ءارذع لكو سمت مل
5 



 »6 شاسشنلاوبا
 حرب واما حرسي مل ءرملا اذا

 هدوعق نم ىتغلل ريخ تول
 ىوصلا هسماط ءاجرالا ةيئانو

 انيم ك رديل وا دج نيكل

 1 "وراق هيلع فطعت و ما

 أ "هب راقع بدت ىلوم نموأجدع
 ” 0| ةقاكرايف شاشنلايبابتدح

 ِ هبئاج مج رهدلا اذهو اليزج

 7” 0١ ههاذمن.اكواعصلالأسي نمو

 00 هبلاط قفخا لادا سك الو

 هب راهتوملا نم وجنب ال توما ىرا
 000 »َ ع

 هبئاك رت دج نيحا ريثا ناكل

 لئاسو ينع بيغلاب ةلئاسو
 ىثفلا ةعجاض رقفلا لثم را لف

 ةينق نم ًايجان "يح ناك رأت

 ل00«

 || لاملا ةٌئاسلاكعاوسلاو ىعرملا ىلا ةادغلاب ابجرخي ماوس حرسي (1)
 2| بدتو ريقفلا يدعلا (؟) يثشعلاب ىعرملا نماهدرياماوس حري و يعارلا

 71| اجر اهتدحاو يحاوالا ءاجرالا (*) 2 يذتوي هنوكنع ةياك ةبراقع
 | 15 لاو تعرسا تدخو ةوصةدحاولا مالعالا ىوصلاوةسرادلا ةسماطلاو
 ٠0) ةاذيحاض (6) ريقفلا كواعصلا (؟) ةبوكرملا وةبوكر عمج

 7 نأك ام رفظي ملو ةجاح راما تتوسل
 قيلخلا ريثالا (1) بيخن وجريوا مني الف



 هقح برحلا يف طخلاقلا عيد | 1

 رةصغب ليلذلا شاع اك شيعي |
 رعراضل عابت ال مزع لئاضف
 ثداح لكل عار هد اهبتزرب |!

 متاشا عوللا قربلا بذك اذا |

 سباطلايف ءايلعلاىلا دجا ينعد | 7

 ةيضار يو يشن ةلبع لعل |

 يسن الو يلعف يرظنا بوق لبغعاي
 ينقمرت ناسرفلا قدحت بقا نا

 مزيل ًابجو مه 3 11 أم

 تراظناذا انمطيرناو سر ١
 تدرب اذا اما برلل تقلخ

 دل 0

 هكا
١ 

 بداونلاعومديرجيالتامناو

 باعل عاذت ال ا رارساو

 يبئاتكلا رابغ نمآلا لكن الو
( 

 9 ٠ .٠ 5 هم 0

 بذاك نيغ قداص يأسح قريش

 6 هل

 بضغلا ةروسوحّويداوس ىلع
 بِجريفثيلانكر بيرعشرونت ةرئاستاداسلا رأسا ١ ْ 1

 بذكلاب كني يذلاذوسملا ينء
 الاسرع مادقملكو

 بطعلا نم مم ًاقيرط الو

 يبص وهو باش هيلا ديلولانيع

 بهللا ةدش يف اهران لطصاو

 بسنت رحم طخ وهو ةماهلاب عضوم وهو طخلا يلا بوسنملا ينضمحلا (1)
 نم لمح اال ةيطخلا حامرلا هيلا

 فتكلاو دضعلا مظع عمجم وهو سلجك بكتم
 *يلا رظنت ينقمرت (*) رطمت نبا هتباخ.ىلا رظن اذا قربلا ماش نم لعأ؟

 عمج بكاتملاو هب موقتف ددملا دالب

 ظ مسا متاشلا (غ5
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 - لا

4 

 .01] بلقتلا ىرولا يف يلايلا ناف ةوادع يل رخال دايز نأأ اي
0 | 

 "0 110 كرك اهنمباغاذا_اكارك سبع لآ يف متك دفل
 3 ا بكت بكاوكلا لك اك ًارابج كطوبه جورب يف ًاعيبمج مفي

 1 ًاضيا لاقو

 ٠١ || بعاوللاحامرلا نمط ىلإ وبصاو بضاوقلا فويسلا برضيلا نحا
 "| بئاملا ماهتيبار لعترادو ٠ تفصاذا نونملاتاساكقاتشاو
 ١ أ ىكاوملا جاهتراو ايانملا ةادج انقلاب رثعت ليخلاو ينبرطيو

 0 ؟ابهالسلا يديا مقو نمىجدلا حبك ةجاحع لظ تحت نعطو برضو

 اد 1 وجنلاك اهيف ضقنلو .اهمالظ تحت موقلا سور ريطت

 يهايغلا مالظ يف قورب مس باج لك نهضييبلا هيف مللو

 بتارملا عافتراو ينامالا لينو العلاو رختلاو. دجلا نا كرمل

 | اذا مقردنم روبصبلقي .اهتارسو اهلاطبا قتل كل

 "بكاوكلا قوف ءايلعلاكلف لع اديشما دجم فيسلا دحبىننيو
 أ بضاوقلاب انقلاره«تكسشا اذا ىدعلا مد نم هحمر ورب لنمو

 ” مللسلاو هنم صخا ايها الا رايغلا وهو_جاحعلا ةجاحجتلا 6(

 | بهلش سرف لاقي ضرالا' هجو ىلع ليوظلا" ليملا نم وهو ببانس عمج
 ْ يومنو طقس ضقتت (؟) ٠ :يهالص ليخو



 ل

 ” يبينمويدهاش اهبف نايضخ ةحدمب هيدتحا ليغلا تلا

 ىدكمقدساد ثيح ف هذارإتق قداض ة ةرابعيف هنع بذكاو :

 بذمل ىذو هيفا لوقا نرحل كا ا 000
 يبا ىلع احلا يف نا باع الو ىدعلا عم يناقحلا يف ينرسامو ١
 بقعملا يف :ةدومت 1 تا اهردص مزار ب ,.د سفن ةجاحو || 5

 يضرلا فيرشلل ةلودم أهتي ب ةديصقلا هذه يف لخا 0

 زي راوتلاو ل انتا م يسعلا ةرتنعل أبنا جصالاو

 نييسعلا دايز ىنبا عيب رأاو ةرامع ددهتي اهدشنا ناب

 اميموق كذب( أضرعم

 أ بغرا شبا يف تنكا امالعلا الواو بسحتلاو القلا ىنم العلا ريغل

 ؟”بلغا نيعارذلا لوثفم رهدلا نم اهدافتسا امةصرف يفيسب تكلم

 بردم باق فكلا ءارو يف يلف أبعاب عواطت ام ىنك كت نت

 برقا محلا ىلا اقوا كلو ابلثم لهجلو لو

 برعأو نولئاقلا ف مجيو يتنراو يسنج ءانبا ىلع لوصا
 باغي عبطلاو رارحالا اهب مول ةيش سانلا يف دوجلا نأ ملعاو

 نيعارذلا لوتفم (؟) هتيطع يا هاودج بلطا هيدنجا )١(
 . يوقلا لجرلا نع ةيانك



 هل

 د يللا رايهم 3“

 بيلطل لدت .ال اسفن هللا نش

 ةبيحررودصتةاضاذاًاردصو

 هظح كا راكفالا نم دعب

 نكت نا يملا ىتف يقالخاب نر
 نكتنا 8 ريقفلاتنكاذا ضغبت

 ةيغر كنزومعطت ام دجي ملاذا

 ب4 ناسماوا جرت : نا كناف

 رئاص .انا ابر ينامزاي قفا

 ىلمزت فافعلا بوث يف كرغا

 و يتفقو تلاط انا اذا |

 دروم قزرلا لذلاو يبحاصايو

 اهنا عماطملاو ينع سفنلا ذخ
 0 تضحا ناو مارح

 يفنعم مائللا رحم ىلع تزل

 خي وملا بناوملاو دوعت كتررمت )1١(
 تاليرعسا (4) لخيا ئضا (") هففخو هأنح هانعمو هرهظ لجرلا

 (0)  ًعيطوهتدجو يكرم ريغ

 ١ نمر 0 اماف ايفر (
 قرنا 20 ىنغلل نئاطف ع

 ظ بهرذ كوفصني نا اومهتمرو

 بطعتف كسدت ىطسولا عم دعقتو

 ” ا لهألا ناكم يذخاو

 بضحعءعم ةنو ذل 0 1 راو

 06 5 0 ٠

 يب دوج ٍوهنع ىسعنب نضا
 قف : 3 1

 يبكر مريغاهر م نم تأطوئسا دق

 7 تيا مادا اذا ص

 بضخأو كلاذدنع نع ضرأف من

 نماط نم رما نماط (*)



 0 : اك

1 : 
 ااوفلخلابت قدو ةبوأب ا دولا باراك بو ع ظ 3

 97 بالا ةلع ينبك ردا هتكردا نق ينا تاق وأشل تينع اذا 1

 *"براتصم لكأف تعلظ سفلاف هش هي ينتشل ا
 ا مجنلاب بلاط لإ مو هتجاحب رفظي !بآ نم بانا[ ١

 6 مساقلا نب ليعاسا نب ىلع
 بولقلاتابححامرالا اومعطا اوبضغ ام اذا موق نه انا

 1 بيرقو ميجو قيدصل افص ءاللك' بلا سل

 يسن ايثلا نع تأ يد ينودق مهفو يركن مهف

 بيطرأا شيعلاو زعلا يفارم يف لزا م١ يلر هلا لضفبو

 كر راص ابلهاك ىلعغف برا يلاعملا الا يل .سل

 بيج كم هاعدل ينارت ال ىلعلا ريغ ىلا عاد اعد نإ

 يسب سن 20 00 يسم

 ترطمأ تقدوو هنم ةرماوا با ردصم عوجرلا ةبوالا (1)

 تادصق ”تبييمركو ثميفقسا' تنيبيرك لرجل ءافبلاب“ تنده (18))
 بدالا , ةفرجو, ةياغلا- واتلاو' نيعموب (ظين) ثيعتك ةوصت تي د

 مما برطضملاو قرفتلاو راشتنالا ثعشلا؛ .(*) رققلا ]0 علا

 رب جتا ب بيزرقلا ميلا .(4) هرقل روي ساراشالاوب ناكم
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 "” يضنلاياماذا ىف راوينع ةتروس ض غي هفرص اذا يرنغا

 ” لعل يف هم يناكت هتاهس  هتنوزجس نم ربجتب تنك .ناو
 1 ميلا ين.ترصق ام يناب ل2 لرب يف.محلا:تارطخرمدقم

 "ا ب "يره ينناككماذا قزر كاردا ةايباجحاو صالقبشو يلا

 01[ ©"يصارت يضارغا نلذ نا ىرلا يف. يترثو لزيمل ماذا "ىلع اذام
 000 يسجل وصلا بست .٠ ةللمم يريفاظا مويرك كي
 | يجررواناسميردقلاةليل نع .."دهتحمايالا رع 1

 ا 000 بادجي يماوق لع. لشم ريالا يصاونج اسما
 ]طم ؤس ينم ضربا قلخن ل . اهيبمارع يلاماب يرإ٠تلز ا

 ْ را ةزوسلاو. هيئاونو_هناث سد دج ل اك ود 610

 | تبكت (؟) اهنع فرصني نا ىلاوهبظاووب همزال بضغلا فو
  عمج صالقلاو عارسالا دخولا ()  ةلؤهسلا دض ةنوزملاو تدصا
 لع ةيقابلاوا ءاسنلا دم ةيرابلا ةلزنمم ةباشلا لبإلا نم ينو صولق

 يو ةالف: عجب دانا عطقلا بايتجالاو مئاوقلا ةليوطلا ةقادلا.وا ريسلا

 ؤافت واثاله يا ًازيوفت زوف نم ةكليض|هنالإ ةزافم ةزافملا تيعسوةزافملا

 الزي (4) . يعمسالل ٍانلاو يلارجالا نبال لوالا زوفلاو ةمالسلاب

 هيف ىهزي يذلا فدحلاوهو ضرغ: عمح ضارغالاو لوختي: ||
 ظ لي باقلا عفاس ٠١١| (1) حجرختست طبتستو .ةققشملا ةللغملا (5)

 ]|| نسا سأرلامدقم يف رعشلا تددميثو .ةيصان.عمح يصاودلاو امل بِذعجلا ةيجادلا:

 0 ليلقي (21 حلا ىقملاو ةددنب قا ةيلذ مج يعادل
 هدد

١ 00 



 هعمدا برغملايللا دادترا هد '

 لطم تان كفلخ ةناالإ
 اكز وسخ بيجاعا تاثااحو | '
 اهب نيلعملا ةكلا موق نيلغي | .

 امدعادحاج الاب ثسدع أل ١ ١
 هب ساست اينذلاو لقعلا مسخ ام

 ةيراءتكلا طوس

 هتعيض عر. نا لقعلا عيضا 3

 يناكلاف ايندلا جل يف تيشن

 نسا نمو رشخ ولا رهدلا يفتقذك

 لاملا

 0 ااا

 اهلالهباعمدالا برغ )١(
 يطختملا يا هحالس يف يكمل عاجلا وهو "يك عمج ةاكلا (©)

 ظ عمج نوملعملاو ةضيبلاو عردلاب رتستملا

 لغقلاب لثقلا وهو دوقلا نبلطي ندقكسيو برملا كي نامجتلا ةمالع
 ةصق ةدخاولا اب ونكو بيرانا هقاس نوكي تان

 بشنللا (9) ةبيصملا يو ةبئان عمج بونلاو عطقي مسحي (؟4)
 ةثاثم بطقلاو نوحاطلا ىحرلاو ريثكلا لاملارفولا (1)

 ىرلا اهيلع رودت يتلا ةديدحلا فاقلا

 | ”تعجو تاو يثدقفا يناكلاو رح مظعم وأ ءأملا مظعم تو ةجل عج

0 

 000 ياا
 بذي نيعلا دمجو امهباذف

 برطلاو وبللا توم كنود نكل

 ""بعلاوبا .الاهلعف يفر هدلاام
 ” بصقلا لعنامرئاندقتمو
 ب كل فكل ماقم م وق ًاريص

 © بودلاو ثادحال ا ينربصلا مسي ام

 ””بشنلا, سكي اذاراعلقعلاو

 7 ننال تراد حر تاووفو

 ظ 0 'ومريغضرعب تاويل

 بنذ نمو سأر نمر هدلا ينب يفو

 جوزلا اكزلاو درفلا املا (؟)

 هسفنل لعج سرافلا وهو لمع

 جبجللاو تثنط تدشن : 0



 اك

. 0 6 0 
 نسا ريغ الحار 4:م عدوا بحاص نعاذيو ىقبا ىتمىتخ

 ١ براغو ٍلايللاىرخلا ملطنف ١رهاس بكا وكل ىعراىتمىتحو
 "الا 6

 بغار ةحار ءكاعن ىلا دمي عراض ةوعد يالومأي كاجرف

 ثا : 0 : 1
 ش . || براجتا نراسل هلع اهجرتي  ةربع لك“ هظعو د رم يندم

 )|| اسلم ديخ ىرسلادبع تناك .اهيش اع ىكرسو بل اه لسف
 0[ بهاذو ميت. نماناف مالس يطل هنع تنفذ دقو تلكر 00 | ك2 ُ 0 د

 6 يلاطلا ماقوبا *
 0000 انما نراابط تع جماقتش (ه) : َ : 1

 بضقنمريغاح وو كياءآليو . ائلتمم ناك نمع كليو كيلا
1 1 0 7 

 ٠ برعلا درؤلل ك3 نسوانو هب ل مومن“ نم هردص ى

 تلدعو تام تبكت (4) نرحا اجيتو ىلا فلك يس (8)

 000 روك ةيطلا ليلخلا لاق .ةبمللاو ةيحانلا رسكلاب ةبطلاو

 "|| وهو هتيطانع تدعبو اهاوثنا يتلا هتبنل يا هتيطل ىضم لوقت ىأتنم
 7” ]| هسفن ىوطيو هدصتي لجرلا نال ةيط لزنملا ىمسو هاوتنا يذلا لزتعملا

 جحيرصقلا فالخ ضيرعتلاو ابمالكب تدصق تنع (5) هيلا
 7 || مما كيلا (5)  ةبيصملا يشوةبكك عج بكللاو يرذعا ىنعب يرذعاو

 "|| هريدقل رمضم لعفب اعبصن باذع اعلك اخيوو اليوو يك ىنعم رما لعف
 1 .نمطنلي نحلتمي (9) مطقنملا بضقنملاو اكيوو اليو ىلاعت هللا كمزا ||

 || _ نمت مركبلا يو دورخ ممج درحلاو ةضخبملا شو ةكراف عج ككرفلاو
 17 رت0سسسا صم 6

00 0| )( 



 ا ل ل وا يصل الل ىلا
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 كك اننا ةيش البل منو 1 وك نتا بمس 0

 بقاوعلا ينركمتم يلايللا لاوط ةيناك ةالئلا ريلي لع د

 أ بارذ جشم لا ضيمو نما مام تبا 0

 ات يو كم لاق سَ 1 كال لاقو ظ ا

 ها ادم نم يلب لاقو باوومو م دهن موف ا

 ١  ْ 3يراوغ راعل سح نمرخارو يننطاعم حايرلا بكت نم نم م طالو ”

 بئاونلاو ى ونلا# رمهبتراظو ىدرلا دي م :وطنا الاناك اف ظ

 320 - كك ٠ مو : : 0 :

 بدا ةخرصريغيقروحونالو علضا هعحر ريع با قمح ام

 ا ناولسلا ضيغ امو
 اوتلانقاوف ِف يعومد تزن امناو

2 4 

 هنامعلا فرطيفو ةبئذذ عجج بئاوذلاو فاي 3 6

 امو اقافشاهوأتلا ريغكلا هاةؤالا (8) - تمقسا تونا 0

 ىنعب براغ عم براوغلاو قنعلا وهو سلجك فطعم عمج فطاعملاو

 ا يشل كرالا 03( نيفعكلا نيب ام وهو لهاكلأ '

 املك اهتحزن يعومد تفزنو هصقنو هللق يعمد ضيغ 000 5

 ١ لبللا لؤلنم رئاسلا دملا 02 هللا يلا ايندلا نرع عطقنل لكيتو

 | عمح يلمملاو ٠ ةريهظلا يف مان لاقو ليلا لزانلا راهنلا عيمج رئاسلا توكوللر

 ا ريسلا ف دملا وهو وطملا نمذوخأم وهو هريس يف وطمت ينلاةقانلا شو هيطم

 | جير ينو ءابكت عج بكتلاو بكيلا حايرلا يا حايرلا بكت 0( 3

 | لاهشلاو ابصلا نبب وا نيحير نيب تعقوو م”وقلا حايرلاباهع نع تفرختلا

001 

 بودنج » بسمع



 ”ىابلا يلا عانق يا هريس لس اف قايفلا لادا اديحو
 07 "" ىفاكزا دوتقيفالا ر ادالو ممم ماسح ن هالاراجالو

 ) | لالكلا هوجو ىف يئامالا زوغت .ةعاس كحاضا نا الاسنا "الو

 0 )ال6 نظلا نم دعو نع فشكت . ىضقت اذداب دق تاقاه اذا يلو |

 0000 بتات ضب لآلا قدتغال  .لئاوذ دوسيف جليدلا تحن
 "”بلطاق كحال حاضر عت 0

 دخلا دقوت مجن نع لفات اشبغا ربفلا نم أمطق هب ثي :

 "براغ امسلا.قانعا لواطي ذاب ةباّذلا حاط 0
 انيلملا..ءاروصلا قو 0 يفايفلاو يفاداهتن يا ينادابت )١(

 ند ١” در ايمأر :ًأرملا ه هب عنق ام عانقلاو تول و ةينم عمج ايانملاو

 فيلاماحلا (؟) ا وهو بهتغ عج بغايخلاو ةعنقملاو عنقملا
 لمجت دنق عمج دوثقلاو ةعطقيف مظعلا يف ىف يذلا وه ممسملاو مطاقلا

 ا يل را عمج بئاكرلاو ةن :اودا ب لقد لحزلا بشخ وهو لم دعتو

 م ١ ةيصانلا يتوةباؤذ عمج بئاوذلا (98) ةلحاو اهتدحاو لبالا نو ١

 : ردصلان م دقعلا لحم يو رذصلا ماظع بئارالاو سانا تاع ليقو

 'ا|]او هوشو .ىتنحطلال دوتمالا نكطمالا (4)' ةبيزت ايتدحاو
 نمعطظقلا (5) 000-0 هينيع نيب يظق نه لاف مسا حلاكلا

 7 ]| نعرآلا (1) هرخآ يف شاييهتملظ كاع اب رص ركب ةنقفلا رجنلا
 1 لبجلا مدقتي فنالا ودو نعَر عمج ناعرلاو لاوطلا ناعرلا وذ لبجلا |
 ” || يف ةب اوذ عمج تئاوذلاو غافترالا جوملاو خحومطلا ريثك حارطلاو |

 | لاطفال ابجلا خذي نه لعافمما خذابلاو ةلس ره تلا اذاركتلا نه ءريفضلا ١
0 

 مح
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 انج تقااميبشغا اناالو ةجاحل بانج ىشني ا

 ””ابابق ءارعلاب: يل مفار الو ىرقلل ءايلعب يران دقوم امو | 07
 "اباراو يتاخ هيلا تكلس بحاصبترفظدقيفاتلقاذأ | ٠
 باهت ليلا ىرظلا هب تنظ بحاص ريغىراال ينيع باقا | 1

 ابباذع ميلا حور اهب "ىلع ادغدقو قارعلاب يئاوت نيكو | ٠

 انو 0
 أم مارس ىش تيفو الذ ىلق نعيببر تقراف أم 1 0
 ابار. .ثدارحلاب رهتو لحرب تمجمج تمجحح ةدايسلا شيلاكت لكلا ْ

 ىنات ثداوحلاو يلمش عمجاو 7 يلايللاو رماسب مها :

 2 يسلدنالا ةحافش نبأ 6

 وا ا : + اتا اف

 موقلا ةل نم ب برق امو ءادفلا بادجلاو نى 6

 هب رسال ةاضفلا ءارعلاو فيضلا هب ىرقي ام ىرقلا (59)

 ةقانلا شو ءاجوه - جرش (2)  سراؤزام بار 0157

 , لاو لوك عم اعرسقو اثدطو اتمح يا جوه ابب- نأك ىثح ةعرسملا

 لا نود يي ول ولت ب لو لاهشلا لباقت ل يو بولج عج

 تر ا )5( ةميركلا ةقانلا شو ةبيجن عمج بئاجنلاو 0



 م١

 0 0 اباطر نازي مل نوفج ىتسب اسق اذا ريجملا بلق اهل نيلي

 21| © (ذامو اًربنع يومت مئتاطل ىرس اذا يشلايفاهلاىدهيو
 || اباثيف دشنم نم لهف عودص اهبادبك دشان ينا هل كل
 ْ .ابارخ ليما ربصلا نم | داوف او متت راعي ربص دنع لهو

 2 اباوث هيدل وجري ىوه غيدأ هقرب ىئشيف فار كبف لهو

 ابارش قوذيال ىنعم لياغ اهسالتخا ليزي ىلجت ةرظن لهو

 دا ج لأوسل درا هنباو ةاللعت, لاوس اب يضف 2
 5 اباجا هيلا عدي ولربصلا نم ادعسم ناول رحملاالا يأراامو

 20 اباوص هاري اهف هبحاصل عديم يأ رلا لع ىلوعسا ىوبلا اماذا

 آ0007 ٠ قاوعلاب اوناكو قاف. ينلمو فارعلاب يئاوث تالم
 "|| الح نبا كيما عئاشب .اهبيديتاذو يره نمتقفلاو
 ابارقو ادوقم الا قبا لف ىننلا يف دنملاويربم تمحازو
 1١7) ءاكلا بعصلاو نييلع ةلجا قاتعلا درحلا اهب قباو

 ٍْ عمج مئاطللا (5) رحلاد|دتشاددعراهنلا فصن ريحملا )١(
 لك بالملاو اهيف عمشجي يتلا ةداجلا يو هاواعو يا كلل ةجخان يثثو ةهيلعل

 رعش ريصقلا سرفلا وهو درجا عمح لةفك .درجلا (*) عئام رطع
 سرفلا وهو قيثععمج قامءلاو دوم فصو ليخلا يف ”دّرِللاو دلجلا

 || ودو جتفلابو مهلاب لجلا عج لالجلاو رسكلاب لالجلا عججةلجالاو عئارلا
 ا هي ناصتل ةبادلا ةسلت ام .
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 00 ْش : 0
 اباح قرباسلا ارو ىطغي هريفز_ :روفجلا ماقرخ او[

 ”هباش نيض .ناعلا بدشم دز هقوح ف هترضاخاول.نطنياو
50000 0000 0( 
 اباثك نيبملارعلا نم نسرد ةهنونج ىو تيلقتس| اذا

 7 الك رو قف ةريداوغلا|هتةس ًاحتالط باكرا ىحزت ةقفرايف

 ”اياض محابالاب نزم طقاسم اوف قافرلا صداح مهب ادح

 اباصس نيضراعلا ىدنا ىعومد اوفداصا ينبع ن نملاب | وسياق ولو

 اباذع يذهب مامح قرزو ةضيرا حاطبلاب ًاضرا نووي

 ا ءاهسلاهجو تنك عانص اي ةدعل ةموقرم ةموهرهو

 سرافب ةروك ينو سايقلا ريغ لع روباس ىلا ةبسن يرباسلا (1]
 نانورقملا نارثسلا نجلا ليقو رثسلا وهو فج عمج فوجسلا 280 0

 0 نغاللا (5) - نيم | فص ناضراعلاو كلذ ريغ ليقو ة ةجرف امهنيب

 أ يداونلاوةيبمملا هو ةهيلط عج جئالطلاو قوستيجرت (4) ةنفلا وذ
 اهنصقاوبع (9) ا ةرطم واةودغ ًايثنت ةياحجلا ايثوةيداغ عمح |

 عمج حطابالاو ةرطملا اضيا ضو ءاضيبلا ةراويسلا شو ةلزه عمج نزملاو ٠

 ظ لزنو بصنا باصو ىصحلا .قاقد هيف عسأو ليسم ىهو حطبالا |

 ١ ما1او اقرز امامحو يامامح قرزو هلوقونيعلل ةبجحملا ةضيرالا (1) ١
 الا |.او ةموهرملا 69 ءاملا مظعم انه وهو مج عمج |

 نفل ىطملا فهو ةمهرلا اهتباصا يا ةموهرماضر اودي ري فو دحم فوص وم

 ةياوعسلا اهب داري انه عادصلاو ليلق تابن اهبيتلا او ةموقرم أضراو مثادلا |

 نيديلا لم يف ةرهام ةقذاح يانيديلا عانصةأرما مملوق اهيف لي ْ



 [؟ْ

 دا ايئاهرمالانم ىناياامر تاب و هرم ةيزع عدرت 7 1 اذا

 0 اتاتكلا هيلااضاوخ توملا ىلا امدقم يب اوححشر ماز ازراايف |

 . || ابناج بقاوعلا ركذ نع بكتو همزع هينيع نيب يتلا "هاذا
 ' ابحاص فيسلامئاق الاضري ملو .هسفن ريغ هيأريف رشتسي لو

 >6 يارغطلا 4 ظ
 اصف ايلا ريك مدواعو ..اناجأف ىرملا يعاد .هب :باها
 ' ىباتتواحجلا كح ىصعزناولا ةار براد < سسامأتاو

 00 ا دقو ةبرآ شععلا ةرغ نم هل باطو

 : ادا 0 ةعل .فاش ىجاب اًيرب ماشو

 اباقرو هوحن دياب اوركن مهلاحر قوف ظاقيالل سغانت

 | اباعص مارغلا رارسا ماكي دلحشم نم قربلا كاذ نوع كد

 1 ١ تكلا ا ياما 0 بعصلا دب دشلا ل جرلامازرلا (1)

 لفاخت ىباغتو لقعلااححلا (*”) هقنلا دعب ضرألا دوع

 باصلاو ةليخلاو ءاهبلا ةب رالاو همظعمو هلوا ءىش ٌةرغ 63

 بهذم لك بِهذو.ىرج باس (0) رم رجش ةراصع
 بارعلاو بلك ينبل هام ريوغلاو دصقي نيا هيلا رظن اقيرب ماش (3)

 نيزاربلاو يئاجملا فالخ ثوا ةدحملا نع ةملاسلا مئاركلا

08 
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 بعذت مث ةمولمم ةدم انحل :ةليلق لاخلا مل 0000
 بذغي مارغلا ران يفبلقلا الو مدان دعبلا ىلع يا يبسحت الف 1

 بذكيولوقي ال يلثمناكن مو ىوملا نعتولسدقيناتلق دقو 0

 برجي بييللاف يريغسانلا نم يبرجو تثش تيح يشماف كترجت || |
 ظ 0000 رايدلا مسر ىلع حوني لزنم عبر ىلع سما نم لذ دقل ا 0

 بنطم رابغلاو انرق نعاطي . الئاج بصاب لايف نمزافدقو || '
 برشان يح مد نم اياخلا سرك ىلع يل نغم هللا كاعريميدن | ٠

 بهذي و عاجشلا لع اهب لضي اهناف مادملا ساك ينةسن الو 7

 دعرج
 اهض ششضت

 #3 بشأن نب دعس 2 آ

 ايااج_:راكام هللا ءاضق لع ابلاج فيسلاب راعلا ىنع لسغأس

 ايحاح ةمدملا ىفاب نم ىضرعل أمم دهلعجاو يرادنع لهذاو

 تنثنا اذايدالت ينيع يف رغصي و
 طنا يذلاكا رداب ىنبمم

علا يلابي ال مجركثا 0 اهناف يى راد ردغلاب اومدهت ناف
 1 ايقاو

 ابحاص رمالا مظفم نم هب مهب يذلا ىلع ديريال تارمث ياا
 ميدقلا فكلما دالتلا (؟) عاجلا يف كأوفك نرقلا (1)

 ةفلخيام ثارتلا (") فراطلا دض وهو كددع دلو يزإا يلصالا

 ا > هتثرول لجرلا ظ



"0 
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 76 يبتملا برطلاوبا

 ايورض قاشع سانلا بورض
 يداعالا لتقىوس ىنكسامو

 ثيدح يف اهنم ريطلا لظت |
 مهلع مهئامد تسل دقو

 ميلع ةرفان ربع تارق

 فل

 ابيبح مهفشأ مرذعاف

 ابولقلا ىتشت ةروز نم لهف

 ”””اييمنلاو رصارصلا هبب درت

 ف
 | 8 « أ 4

 0 يلخا مهفوحم يف ىقسأ
 1 )2( ا. رلأو مجاجلا 8 ند

 هجم ومهل

 2 يسولا ةرتنع 6

 .بتعتي الو يع ال حبصاو بلطيوىوهيناكاعبلقلاالس

 ””باقثي ىلعلاىوهييذلابلقو ةلذ دعب ىختناو ركس دعب احص

 بضغتواهاضر يفيدهج لذباو يتلذم ديرت نم يرادا ل

 لشنالا ىفالا 0)

 ةانتلا نورك

 يو ةرصرمص عج رصارصلا (؟)
 انه بومكلا (*)

 بشخ نم ءانا وهو رسكلاب فق عمج فوحتلا (4)

 0| سارا مظع شو ةمحمج عمج مجامجا ( 5 - تسلثلا اذا ةيسنلا

 ربكتو مظعت ىنتلا (1) بارثلا بيرتلاو غامدلا ىللقشملا



 3 نا دوو 3 1 ن1
 ين هل فرب نا نا يان ا ا ا

 ع ندا تس اوتو يو 7

 ل ا

 ا اد يروج

 ريس هند

 ماع ل نع 0 زل فرم يك 32
1-1 ( 

 ' تراخلا وتل ا امو هلا طَءلا قبسنا املا دورو فاعت | 0

 الا .ةدرا ت:تاقاذا 8 اه..تءطق

| 

 (اهنمو) ٠

 بضاوقلاو انقلانيبيللضفالو يتياغ ةباتكلا نظ يذل رق
 اا ماهانيدراب يحلب د هتولع ىاسح ما ىعاري دحي

 بكاوكلا كي اسبر تاس هي
 يحاصل تاقمحيلا ىدبت ايف عم بح اووتلاوا ظ ظ ْ
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 بئاع حدق نع ظافلالا ةهزنم ..ةعيدب لك ركفلا يف ىفرماسي

 بئاكرلا هاد اروطام اودحتو مهتاهن ف تيوداللا اهزني |

 بهاوملا بالط نع يسفن تدزنو هلملابباطىفتلمال و

 ىنغلا ال زعلا نم .يلؤس اهبتلنو ظ
 5 بئئاخي بابحلا فاعنمدعامو

 ظ هلعافةغللا بك لوادعم يف بيقدتلا دعب متقملاب رفظا ل تقلا
 لعفملا رعاشلا دارا نوكي نا الا هلمملا نيفلاب مم تفس

 ةرماض/ا:ةقاثئا فر 5 60 ةرمحو ةربغ هيف :زول نو ةقتلا نم |

 ةاطقلا عمج اطتلا (*) اهبالصواهتدش يفلبجلا فرحبت هبش ةبلصلا |

 ألا تللاو ةيباوولل ماما هياع قلطي دقو اطقاطق ةتوص ماجا مج يف لئاط يو

 ةديغبلاةب وقتنا ضرالا ول ةزاقلابسسلاك ب ابسلا (4) تم
 بما بالو كرت قاع (ه)



 2غ1ذ110ؤؤآ16
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 - || "بصاخملاوىلعلاواياجيسلاءارك مهلضفب نودساحلا رقي ة
 سلام نونع اوناكتارشلفب اذا

 اهنيرع نع انقلاب تنانت دوسا
 ةسيفن لكب يجارلل نودوجي
 ضماغل داهولا نطب .اولزؤن اذا

 مهحامر ناعطلا بغاوركر ناو ْ
 تقتل كلمنا :ذا تدعضاف

 ةناك يلاعف نع يلوق نهراو
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 لآ ارصودص | اوناكاوبكر ناو

 "”للخلاو اهباينا نع ضيبلابو
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 "”بلاتلاقوندهلإ ذرتيار
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 4 / بجاح نا ركدلا ترا مع

 0 باطلا ريغكا هيداعم اليلق

 || ”كايع مهلا تبد امويلا

 يب راقا رصن ريغ بنذ يل امو

 ١ ياكل ادودح لم تيمداذا

 بنتاكب عاربلا ىرجا نملك الو

0( 
 هبجلاو نايبلا ةبج

 عمج :نيلاع ءهل|

 ظ يف حبرلا سأر
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 م ءااب مهتايا اونبو. ؟مهتاماهن نما ١
 يبا لثم با سانلا يف نيا هناويا لع ىرسك ياو

 ين ريخ نع نيدلا تسقو ٠ .با ريخ نمد تنشا 11|
 >6 يللا نيدلا فص 0

 براهتلارانب كبس تضلخا دقق بئاونلافورصىدحت لا 00
 بهاذ لكنع لاومالانمتازع يننبهودقيذلاقابلابدألايفو |
 بااط ريغ اهتلن دق ةبتر كو دهاج ريغ اهتكردا ةياف 5| ٠

 مسمع عا

 ءيطخم بالطلايفناد لكأو

 7-20 ءاياعلا ىلا يب تعم
 يبلاطم ماما يد

 يتجاح نا ىوس ىراج ىنباعامو

 لصاو تالملا يف ىلاون ناو

 ابئاع لضفلارشني 'دوسح سنو
 ”ةداحتسم ةيح الا

 ىصنلاو يأرا ةلغقي ينتبذه دقل ا[

 يرشعمنايعاو وق اا
 لاقي هيف بوغرملا رمالا شو ةبيغر عمح بئاغرلا (؟) ملوملا ىرذللا(1)
 يبنملابيطلا وبا لاقاهيف بغرب يتلا لاومالا سئافل يابئاغرلل بوهو وه

 هدولحو ةسفن هثلك ىتف 4 50 و

 بئاصب رومالايفضامل كالو

 بهاوماذخاءايشالا حبقا ىرت
 بقاوعلا ارو ام ينإري. مزحو

 رياجالل هنود نم اهغلكا

 براقالا لبق ىلا لها دعابا

 1 بقانلا ديب قرت ةنكلو
 لالا وجو نلفت طفلا

 راهو ال
 "” بئاغرل|لاذتباو يل اعمل ظافح

 بئاغرلا لاذعباو يلاوعلا عارق
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 | بالا ةلايغلو ماظعلا شحوللو موحلا ريطلاو سوفنلا يل
 1 "اوك ر اذا اح اولزن اذا اسنا ةفراطغ ىنيع نع هللا دعبا ال
 بضقلا ةيدنملاو ةنسالا الا مل بويز ال نكلو باع درا

 قرف
 ببقلااهقانعا يفني>ارسلال ثم ةرعهتم تايجوعا مهب ودعت

 ايلا اوجرسلا ضب ىتح نعطلاب ًاقفدنملجحلا رودصّققلاتلزام

 اوبطخ مههاوفا يفناكول سرحلاو اورظن مهنافجايف ناكوا ىمتلاف
 «©) يكلاو مالقالاو نعطلاو برغلا يل دهشي لي ادارط موي عقنلاو

 26 يبليدلا رابم
 ا00 تضفدعس مآ اسوق يدان نييب تبغا
 يسح ام املع تداراف قل نم تملعام اهرس

 بسنلا دنع كيضري نم انا ينضفخي . اسن ىلاخت ال
 بقحلا ساور قوف اوشمو ىتف رهدلا ىلع اولوتسا يوق

 ام بلسلاو لايخ اهدحاو ليخلا باهصاو ناسرفلا ةلايخلا )١(

 عمج ةفراطغلا (؟) ةبادو حالسو بايث نم ىلتقتلا نم بلسإ

 .سرف وهو جوعا ىلا ةبسن ثايجوعالا (”) ديداوهو فيرطغ
 يفإ ' ةريضملاو نم السن رثكأ الو رهيشا ل برعلا يف سيل لاله ينبل
 ةدم اهفلعو اهتوام للق مث تنمس ىتح فلعلاو ءاملا امل رثكاو تطبر يتلا

 "|| دسالا وهو ناحرس عمج نيحارسلاو تازه ىتح ناديا يف تضكرو
 21| يف جرسلا رويس نم دشي ام ببللا .(4)  ةقدلا انه ببقلاو بئذلاو
 . رابغلا عقنلا (5)  لجرلا راخئئسا عنه ةبادلا ردص نم ةبالا

 : : ايي
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 ااورويلاروغث نمت بر عثساف مهئامدنم ع ضزالا لع تكب
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 اًوبتعاذا ىضرتْسيو هونج اذا مهفلاختال موق دبع نكي نمو[ بضغلا ةعبط نمىلعلا لاني الو بترلا هن ولعتنم دقحلالمحيال |

 تاو 60 وه

 »6 يسيلا ةرتنع 4

 ربك الك مامع يحل ياو مللجج ىرا يشمايف تنك دق
 | برعلا لنتدق ام مراكألا نم واسن دق سبع ينب رد هل

 بسذلا يتتاف ام اذا لازنلا ْمْوَي .بسن#يلوهف يداوس ا ١

 بلقنت مايالاف كنع ةريصق يدي نا ناعناي ملعت تنك نا

 بطعلا اهياينا ف للقلا دنع اهسمالمتنال نأو يعافالا نا

 5 بصعلا» رغذئذلالاحا اولي .. ىف هسا نات أي ملعت مويلا

 ' متع حرلا نانسوينكيو امدتبم برحلارابغ ضوخي ىتف
 بححلاهلت ةشناو وجلاقرشاو هبراضم تلاس همراص لس: نأ

 ”يهئليرانلارارشلثمنعطلاو : اهنكتتكا يفا يل: ديمثت ليخلاو
 بهتني رورغلا ممم تكور ةكرعم زب يداعالا ِتيتلا اذا

 لاجرلا نتف هبايعو زاب ةيعم اج نلسملا |نمزل روغلا(1
 .نا باضتخالا لصاو مدلاب نواتملا» أنه /هب .دازإ ؛+بضفخلا... (7) .

 انععماو ايففدا: انكنكا 6 هوهتلو ةامكلاب نوكي



 0 | ءاخرو ةدش يويل ىرخذ اهنا لئاضفلاب رثكتلا يبسح |[
 هالو دقارسب ىعالا تنك . فم“ يف رشمم- يذاتنمت اذاف ||

 يئافاتنا اهلينب نوكي نا نم ةنيز فرشا يايند نع يانغو

 < ءابلا فرع 3

 6“ يضزلا فيرشلا 8
 بعل ينو يغ ين تيدامت“ولو  يبرا نم دنا نا لمت: دنا |!

 ين يصووا "ين نع اوقفت“ يىلغل اوعمج نأ رشعم نمل نا

  "”يبشلاوجنالا تايهم ينمدجت يمحي ابش نعش تفف ترم اذا

 ' تونلا نيغا ىف هكلاسم ٍيدت 2 ىذقليحتس يزعف تمزعذاو
 2 بشك نم ناص رما لع لاجرلا يىلط هبماججا يديا ت/ءاصكرعمو

 | باسو هئئادك يفايانلا اهابحت تا
 يليلاوّىذاملا نم ”يرعنلاو تتقثمءاف ءاثحالا يف نغنيبلا تقال“ ْ

 ش هفرط دح ءيش لك نم يثو ةابش عجج ابشل 0(
 ناضرللاو قنعلا ينو ةيلط' عج يلطلاو تولبا رسكلاب ماجلا (؟)

 .تماق ىنعمب اهاح تلح (”) برقلا بشكلاو ةانتتلا وهو صرخ عمج

 .بيتغق عج بضقلاو تعلتقا كلسون ينو ةبدثك غبج بئاثكلاو

 1 ا ىربمبسلاو فيسلا وهو ضيبأ 0 0 عاطقلا فينسلا وهو

 ظ ف ذالؤفلا بليلاو ديدحلا ىنرم حالّس لك ةيذاماو بلصلا عترلا
 رماقمل ةسائم .اهلكو 5 نم ةيناملا عوردلا . وأ ةسرالاو ديدحلا ا

 ٠ 0
 هند ء موج تع دج



 ٠ | ةبلادنارضو 8

 ةيحرا ىدللا دنعانداتشو ا!
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 انراجدرولا نكمااماذا قىوريو

 هئانا مسو شيعلا انيف بلحت و
 اننا يفو عارس يمعادلا ىلا نحنو

 ةصاصخ ناوملا يفانتدكس اه

 في.سلا يفرشملاو

 ربكلا ءاليلغاو
 تييكييفدلل

 ا ىلا ها ومسل قفار م اولاق.

 ”ةشيادخلا ارغىحي لصيف يد لوقلاو م

 عنقل ام عادقلاو تبلس تزبو محم ضوخي )١(
 لقا ىدراو ا مسخعو ا ضو عمج ضاييملاو ةعنقملا نم غسوا وهو

 نم يغوةبظ عمج ابظلاو بلقلا حئفلاب نادجلا (؟)

 يناحلاو ريجملا وهو ريفخ مك“ ةارفخلاو رادةممهبابذ نود ليقوهدح فينلا

 ًالطلاو دوجلا وهو ىدنلا ىلا اهب حاتري ةلصخ ةيحيرالا (*)

 رمت مس برعلا ضعبو هاثلث بهذ ىتح بنعلا ريصع نم خبط امرسكلاب
 اهنيعب الطلا اهنال اهبعسا نيسحت كلذب ديري ًالطلا
 اهتلئام دودحلا رعصو لبالا نم ريثكل

 عارسلا دض ءاطبلاو شمفلا انخلا (5)

 هدح فيسلا رارغ (8)

 ”ةاحرف رسل اوىد رلاضايح

 ”ةارتخ انقاسبا ايل نمل
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 غةالطمدنلا فاطعا نهاك

 اليل دودخلا رعص انداوذاو

: : )0( 
 غارث ميعنلا رد ةعصرب و

 هع لاعرافب داشم نع
 اخ - الو

 اننا 211

 داوذالا (؟)

 لالا ةرثك ءارثلا .(6)

 رقفلاةصاصخلا (9)



 نسما دينا اهرتك ا هل

 ةنوفرعت نم نبأ وهو يبا رم
 0 ةئيندلا 0 --

 كن 0 1 مهنم "ىلا

 هرج صلخا نزملا ءاك ىغ

 ةكولملا مو ةما عمج ءامالاو

 د ربك الا شقرملا 6

 لئاو سراوف 1

 يت يم

 ”"(أبعادعا ىلا ابعرسا نمنلف
1 0( 

 2 يدروبيالا 34

 فر

 0 ؛ )ضرع لذدقل
 ا هوذا / نا ندا م

 ا نيرغتلا طانم ا
 3 داقاذ اص ع علت

 ”ةايضو ةجبب هدف 7

 "وامل ةيدلاو كروتي مو

 اهنم داريو ةراجحلا راغص يصللا (؟) ةليبق مسا لئاو )١(
 اريك ةئيندلاب يضرلا مدعو ةوخغلا ءابالا (9) ا

 يذلا عمطلا كرتي مل نا هنا ديري بارتلا ءاغلاو كرا وحا (4)

 2 تولاب هسفنىلع ءاعدلا نع ةيادك وهو بارألا هيلعف ةئيندلا ىلا هرجي
 يرعشلا اههدحا نابكوك نايرعشلاو قيلتلا عضوم مسا طانملا (5)

 ءاضاجملا# () ةماقالا ءاوقلاو ءاصيمثلا ةيناثلاو روبعلاب بقلتو هيناهلا
 || امهب داراو نادحلا ناتحفصلاو هيلا بادتنالاب ىنعفر ينام (10)

 7 ]| مكي كروثيو لصالا رهنلاو ديسلا رغالا (8) ... هلك جولا اند
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 هنعمل يضر بلاط يلا نب 0 مأع هالا لاق

 ةاوح مالاو مدا قوتنا: . هافكلئفقلاةهس نا ىلا

 ءاملاو نيطلاف هب نورخافي فرش مهلصا يف 'مهل نكي ناف

 ةلالداىدجيسا نأ يدحلا لع 'مهناملعلا لهأل الا لضفلا ام

 ءادعا علا لهال نولهاجلاو ةنسحم ناكدق ام ءرملا ةهقو

 ةاياعو : وجب انتبسن ا بسن ىود نمدوجن تيتا ناو ١

 ةامحا لعل لهاو قوم نان الدي. هنْس يغبت 3 >

 26 يناجرالا د“ ظ

 ءارعشلا ةقفا انا وارصعلايف مفادم ريغ ءابقنلا رعشاا اناا[
 0 الا نلاكن ال عبطلاب ىرولاهنّودتاق اماذا يرعش ظ

 ”مممألاب واجتجاه ممسلل العاذالابجلا لاقيفتوصلاك ||

 1 36 ىبسعلا ةرتدع

 ازد نم يدلج ةاومل 58 ينول كسملاف ادوسا كا نئلا[|

 ءاينيلاوجي نع ضرإلا هيك 22 ينج داشتلا دعيت
 اهيلاعالابجلا لاق (و: تكل رحاولا لاثمالا:ءافكألا (1)

 لبحلا هدرب اماده هب داري و ىدص عمجءادصالاو راث | ىنعمب جاهو ةلقاتدحاو- .

 هتوص لثمم هيف تاوصملا ىنعهريغو |[

010) 

 -و ويل "عزب البف اي" دياي از يبجل ا دع ١ 37080 راي والاجمل ١ هج ماج

 اذبب



 | نم هيلع فقو ام اركاذ زاحلا نه هيلع ىوثجا ام نسا ناب ضرتق
 | اًربثعم جيجرتلا ىلا اهنيب اهف الئام تآيبالا تايبالا كلت يف تاياورلا
 .جيرصلا دادد نم ىنثتسي ال.حوجرملا ناك ناو حصالا ليبق نم ةحجر ام
 000 جتا هلع أ زط وا فتحصتلا هروثعا اعاهيثتلا هب هدهج الداب

 . ةفاحصلا هب تيلثبا ٠١ ببس فارختا ضعب ةباداوا خاسنلا يذيا هئلأدب

 بوعش ى1رم ريك عابط ترطضا يتلا ةعابطلا بابزا لاهها نم سمالاب
 نم هحرش قبس ام حرش هيلا راشملا ذاتسالا كرت دقو ريد نأ تاكا

 واني ملام ةلكلا كلت تناكاذا آلا مهللا هرم ريغؤا ةرم ةيوغالا تازكلا
 0 1 1 همزاكس و ماقملا همدتقب أمب هرمسف دقدناف 1-1 ينعم هل ناك لب امو هظفل

 يذلا باتكلا اذه ديجدب ىلت 3 دين | دقع از هح رش ءاخ مالكا قايس

 1 | لوهذدوا مك قيم نع ا للخ نم هيف عقو امير ام لعرتلا لابسا وجرا

 لا لآلاو ًادملا قفلاكتالا هبطو هدخو هل ةمصملا ذا كلا
 لاعت هلا
 0 ر ناشل



 بوب كي

 7 اهم زب ال -رلك --

 ةييدالا يراث أ ةروكأب باطخلا لصفو ةكملاب فورا نا
 ينوعدوا نيدذلا لضافالا ءابد الا ةصاخ نم ريفنلا ملا ناسفتسالاب هلباق |

 بحجاو ءادا رع يلزحتا ام رعذلا !!عيضاوم لاكشسال طاشنلاو ممحلا نم |
 || ينا اجو ريطخلا عورشملا اذه لثمل الها ٍنوُأر ذا مهيلع ءانثلاو مملركشلا

 اذه لثم يف ضوحلا نع روصقلا نم هيلع انا اه ياوس نمم يسفنب فرعا
 ىلع مادقالا يف ىرخا رخاؤاو الجر مدقا تنك لاحملا جي.ةلا رايضملا
 لافتما نع ةحودنم يل نكي ملام هنا ديب هيلا يتمهاوضونتساو هيلع ينوون ام

 قيزع دماخ تكرحو يتمه لماخ تيهن مالعالا كئلوا هيلا ينبدعنا ام
 يناثلا يباتكت فلأف هناكميف اهنم لكل اًمضوو رعشلا عيضاوم عيمج امايتعسا |

 لضفلا لها ماما زيدقتلا نملادف بدسنلاو لزغلايف بيبملا ةاجانمب موسوملا

 ءارظلا محازت ا ةايوالا رشاعمهيلعحازتو زجاعلا اذه يف مهنظ نسحب 2

 هتنمضو ثلاثلا باثكلا وهو اذهيباعك نالا تعضو دقو ءاملا لالز ص

 ادضاو ءايمتاؤ بالا اذه ىف لقا ورشا ايقحام رفا عم ءارو ةساّخلا قئار

 ءارو صاغ نم لكل ًايبتي ىتح جيدملا يف عبارلا باعكلا عضوب مهارضح
 اذهناكألو اذهىنةو دارا ام ةلوهسلكب اهروحب نم رعشلا ررد جارختسا

 اهاتعمل ناب نيسفعلا نم اهل دب ال يتلا ظافلالا صيوع نم واخي ال عوضوملا

 ابحرشل مالس يددفا نمحرلا دبعؤيمتلا لضافلا ملاعلا ةزمضح تبدقنادوصنملا

 | لثم هي ةنأش بادآآلا ةمدخب يل ةكراشم زجاعلا بلط ىلف هاري اه لع
 زاجيا لكي ظافلالا كلت نم صب وعلا لي لذكت ابطل ارش هلعقاسف كل



 ظ مم

 7 ح أجل ارنبأ مب
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 افي 15 3

 دارا نم عضوو هتردقب لضفلا ىلوا عفر نأ ادم
 || فوق مكتبا نعفرو تانيبلا هتاي ١ كح يفلاقف هك
 3 انا لئاقلا .موكلاهلوسر 1 ةالصلاو تاجرد ضعب

 ردقلاوةساجلا ىلوا هباحصاو هلا لعو رخغ الو مدا داوديس ظ

 - 2 )الا نارعو .ترملا ناويد رعشلان اك الف دعب اما

 | 00 الاوز مهم الكب تصتخاو ..هعئادبمممظنب ثرصحت ان
 نم اوغاصف هلح نسحا رهدلا عبسللاو لح كامسلا مهلحا
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